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Bevezetés

A természettudomány és a technika fejlődése az utóbbi év
tizedekben környezetünket és ezáltal életünket sok tekintetben 

befolyásolja. Ez a "természettudományi - technikai" forradalom 

az orvostudományban is érezteti hatását. Oelentős előrehaladást 

tett lehetővé, többek között a csecsemő halandóság és a fertő
ző betegségek leküzdésében. Ennek következtében az egyes beteg
ségek viszonylagos gyakorisága megváltozott. Ritkábbá váltak a 

fertőző betegségek, ez egyrészt magyarázható a jobb szociális 

viszonyokkal, másrészt, számos fertőző betegség gyógyítása meg
oldott, illetve kidolgozták az ellenük való védekezést. Olyany- 

nyira, hogy mig évszázadokon keresztül a fekete himlő tizedelte 

az emberiséget, ma már az ellene kidolgozott védőoltás is szük
ségtelenné vált. (1980-ban a WHO himlő mentessé nyilvánította a 

főid népességét.) A század elején a TBC magyar népbetegségnek 

számított, “morbus hungaricus"-nak nevezték. A BCG oltás beveze
tése, a szűrő vizsgálatok, az antituberculotikumok, a megválto
zott társadalmi és szociális helyzet mind hozzájárultak a meg
betegedések számának jelentős csökkenéséhez. A technikai forra
dalom viszont számos újabb veszéllyel is fenyegeti az emberisé
get. A motorizáció fellendülésével megnövekedett a gyermek bale
setek száma, s igy a balesetek a gyermekkori halálozásban első 

helyre kerültek.

A vegyipar fellendülésével újabb és újabb kémiai anyagok 

kerültek á környezetbe, amelyek jótékony hatásuk mellett, az em
ber számára veszélyessé válhatnak, toxikus mutagén, carcinogón, 
teratogén hatásuk következtében. A sugárzó energiák ipari fel-
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használása is károsodást okozhat, Így pl. nagy mértékben nö
veli a rizikó-faktorok szerepét a fejlődési rendellenességek 

kialakulásában.

A veleszületett rendellenességek gyakorisága 30 %o körül 
mozog. A csecsemőhalálozás okát vizsgálva pedig, a 3. helyen 

találjuk. Jelentőségét növeli az a tény, hogy mig a XX. sz.- 

ban a csecsemőhalandóság okai között a fertőző betegségek, en- 

terális betegségek teljesen háttérbe szorulnak (védőoltások be
vezetése, uj gyógymódok, csecsemő dietetika, uj gyógyszerek al
kalmazása következtében) addig a veleszületett rendellenességek 

okozta csecsemőhalandóság nem változott, (l.sz. táblázat)

A csecsemőhalandóság alakulása a fertőző betegségeket
és a fejlődési rendellenességeket figyelembe véve
(1000 élveszülöttre jutó csecsemő halott). (72)

1. 8Z. táblázat

19821980 198119791970 1975Csecsemő- 
halandóság

század-
fordu
lón bé e nv

19,7összesen 23,2 20,8130 24,032,835,9

Fejlő
dési
rendel-
lenesséa

4,6 4,6I 6,1 5,0 4,85.75NФ C 
M Ф 
** JQо ча 
> **Fertőző

beteg- 1.2 0,2 0,21,2 0,210 0,2iO
ség
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A fejlődési rendellenességek abszolút száma is növekedett 

valamelyest, ez összefügghet a mér említett mutagén, teratogén 

behatással, de színezheti a képet az is, hogy az orvostudomány 

fejlődésével több fejlődési rendellenességet tudunk diagnosz
tizálni, és a terheé gondozás korszerűsödésével több károso
dott magzatot tudnak a világra segíteni.

Mindezek következtében reflektorfénybe kerültek a fejlődé
si rendellenességek, és az azok kóreredetével foglalkozó kuta
tások. S bár az öröklődésnek alapvető szabályait Mendel a múlt 
század második felében lefektette és ezeket az ismereteket fo
lyamatosan bővitették, az első genetikai betegségeket Garrod 

csak 1908-ban irta le (anyagcserebetegségek). Az első kromo
szóma rendellenességet Lejeune és mtsai állapították meg,1959- 

ben, Down kóros gyermekben. Ezek után a szakemberek nagy len
dülettel kezdték kutatni a különféle betegségek és a kromoszó
ma szerelvény összefüggéseit. Ma már jól ismerjük azokat a be
tegségeket, tüneteket, amelyek hátterében kromoszóma rendelle
nesség állhat.

Természetesen a rendellenességek kóreredetét kutatva nem 

mindig vagyunk könnyű helyzetben, és az esetek többségében a 

rendellenességet több tényező együttes hatása alakítja ki.

Ma a magzati ártalmak az egészségügy legégetőbb kérdései 
közé tartoznak. A tudomány a legutóbbi években, évtizedekben 

óriásit haladt előre az örökletes ártalmak megismerésében, a 

magzatot veszélyeztető ártalmak feltárásában és mindezek elhé-
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ritásában egyaránt. (Gondoljunk csak a karyogram készítésén 

túl a géntérképezésre, különféle biokémiai diagnosztikai és 

praenatális diagnosztikai módszerekre.)

A vizsgálat célja

A mutagén és teratogén ágensek kutatására irányuló komp
részfeladatként

tűk egymástól hatásmechanizmusukban különböző mutagén és/vagy 

teratogén anyagoknak egyrészt a kromoszómális szinten előidé
zett kárositó hatását, másrészt ezen anyagoknak a csontváz
rendszer fejlődésében esetlegesen zavart okozó effektusát.

tisztázni kiván-lex törekvések keretében

Noha mind a mutagenezisben, mind a teratogenezisben a 

komplex vizsgálatok kívánatosak, mégis kénytelenek voltunk 

leszűkíteni a vizsgálatokat e két, illetve tulajdonképpen 

három vizsgálati módszerre (a citogenetikai módszerek ugyan
is magukba foglalják a meiotikus vizsgálatokat és a fatális 

kariotipizálást), mivel ezekhez állott rendelkezésünkre meg
felelő felszerelés és metodika.

Célunk az, hogy adatokat szolgáltassunk egyes mutagén 

és teratogén tényezőknek a fejlődési rendellenességek kia
lakításában játszott szerepére vonatkozólag.
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1. A fejlődési rendellenességek fogalma.

Fejlődési rendellenességek alatt az orvosi gyakorlatban a 

születéskor észlelhető (veleszületett) rendellenességeket ért
jük. Néha azonban még orvosok is használják ugyanannak a foga
lomnak a megjelölésére a "veleszületett", a "családi", vagy az 

"örökletes" megjelölést, noha ezek gyakran lényegesen különböz
nek egymástól.

A veleszületett rendellenességek az ontogenezis prenatalis 

időszakában kialakuló, heterogén eredetű és megnyilvánulásé be
tegségek csoportját jelenti, amelyek születéskor észlelhetők. 

Bár sok veleszületett elváltozásért örökletes tényezők felelő
sek, többségük mégis a környezeti hatásnak tudható be, vagyis 

szerzett tulajdonság, ami a méhen belüli életben, a magzat fej
lődése idején keletkezett és semmi köze a szülő kromoszómáihoz, 
génjeihez, DNS molekuláihoz, tehát nem öröklött. (98, 99).

Családinak mondunk egy betegséget,ha az megismétlődik 

gyermekekben, vagy egyes családokban nemzedékeken keresztül. Ez 

azonban nem bizonyít az örőkletesség mellett, s nagyon gyakran 

csak környezeti tényezők következménye, mint a hiányos táplálko
zás, fertőzés vagy egyéb káros hatások. Lehetséges, hogy 

a hatások nemzedékeken keresztül hatnak, s amint a környezet 
megváltozik eltűnik a családi betegség. Természetesen a csalá
di betegségek között jó néhány valóban örökletes.

a

ezek

örökletesnek csak akkor nevezünk egy elváltozást, ha annál 
bizonyítható, hogy az apa, vagy az anya DNS állományában (gén-
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jeiben, kromoszómáiban) bekövetkezett zavar eredménye.

A veleszületett, a családi és az örökletes betegségek el
különítése azért fontos, mert ha egy betegség nem örökletes/az- 

az a fenntartó ok kiküszöbölésével meggyógyítható, s a rokonok
ra semmi veszélyt nem jelent. Az örökletes betegségek azonban 

szakadatlanul megismétlődnek.

A kóros fejlődés nem tekinthető ritka jelenségnek, a ter
mészetes körülmények között, vadon élő állat-populációkban is 

előfordul. Ha az emberben vizsgáljuk a fejlődési rendellenessé
gek előfordulását, elsősorban arra vagyunk kiváncsiak, hogy mi
lyen tipusuak ezek a rendellenességek, mik okozzák és milyen 

gyakorisággal fordulnak elő.

A fejlődési rendellenességek gyakoriságára vonatkozóan az 

idevágó szakirodalomban igen szélsőséges értékekkel találkozunk. 

A statisztikák válogatás nélküli szekciós anyagból közlik az a- 

datokat. Mások pedig csak az élveszületett újszülöttekben elő
forduló rendellenességeket elemzik. (16. 89. 98.)
A statisztikák egy része magába foglalja mindazokat a fejlődési 
rendellenességeket is, amelyek megszületéskor sem funkció 

esést, sem esztétikailag torzitó elváltozásokat nem mutatnak.
ki-

A veleszületett fejlődési rendellenesség fogalma magába 

foglalja mindazokat a strukturális és funkcionális fejlődési za
varokat, amelyek a fogamzástól a születésig, illetve bizonyos 

esetekben röviddel a megszületés után manifesztálódnak. így tér- '
I

mészetesen nem tartalmazzák azokat a molekuláris szintű bióké-
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miai elváltozásokat, amelyek nem járnak együtt morfológiai el
változásokkal, s csak jóval a megszületés után manifesztálódnak. 

(16. 98.)

A megszületés után 2-3 évvel manifesztálódott rendellenes
ségek közül ki kell emelni azokat a recesziv öröklődésü anyag
csere zavarokat, amelyek születéskor morfológiai elváltozásokat 

nem mutatnak, de a bevezetett szűrő vizsgálatok lehetővé tették 

születéskori felismerésüket. így természetesen ezeket a rendel
lenességeket ma már belesorolják a veleszületett rendellenessé
gek fogalmába, akkor is, ha a felismert anyagcserezavarok 

megfelelően kidolgozott és alkalmazott terápia következtében a 

későbbiek során sem manifesztálódnak (lásd fenilketonuria, ga- 

laktozémia). Tehát fontos és jellemző az ártalmak manifesztáci- 

ójának időpontja. Minden alapunk megvan arra, hogy reméljük, a 

kórismézési lehetőségek javulása, a kiterjedtebb és magasszintű 

egészségügyi gondozó tevékenység, speciális szűrővizsgálatok ki
dolgozása és széleskörű alkalmazása lehetővé teszi majd, hogy a 

megszületés után azonnal diagnosztizálják a nem morfológiai el
változásokkal járó öröklődő betegségeket és megelőzzék a későb
bi manifesztálódóst.

a
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2. Fejlődési rendellenességek osztályozása.

\
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) - a szakemberek sür

getésére - javaslatot dolgozott ki a veleszületett rendellenes

ségek nomenklatúrájának egységesitésére és egyöntetű osztályo

zására, amelyet minden ország számára elfogadásra ajánlott. Az 

idevonatkozó adatokat az Egészségügyi Világszervezet XIX. köz

gyűlésén fogadták el, (A veleszületett rendellenességek WHO ál

tal elfogadott osztályozási módját a Gyógyszereink c. folyóirat 

XX. évfolyam 1970. október 1. száma közölte.)

A WHO javaslatában lényegében csak a makroszkópos veleszü

letett rendellenességek szerepelnek, kimaradtak belőle a mole

kuláris szintű biokémiai rendellenességek, igy például a konge- 

nitális enzimopátiák. A WHO javaslatában a makroszkópos vele

született rendellenességet szervrendszerek szerint csoportosí

totta, s mivel ezt a csoportositást csaknem minden ország el

fogadta, feltétlenül szükséges, hogy a hazai vizsgálatok és 

közlések ennek figyelembe vételével történjenek. (115.)

Ma már sokkal helyesebbnek látszik a veleszületett 

ellenességek kóreredet szerinti osztályozása.

rend-

1. / domináns öröklődésü támasztószövet rendellenességek

2. / recessziv anyagcsere ártalmak

3. / kromoszóma-anomália okozta generalizált rendellenességek

4. / exogén ártalmakra visszavezethető rendellenességek

5. / anyai betegségek miatti ritka anomáliák

6. / genetikai és környezeti tényezők eredőjeképpen kiala

kuló multifaktoriális r ptfd&ki^n essége к,

“ I
O'

£
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Elvileg ez az osztályozási mód is megoldható lenne, azon
ban számos rendellenesség esetén még tisztázatlan a kóreredet 

és ezért inkább a lokalizáció szerinti lebontáshoz kell tartani
magunkat.

A Magyar Gyermekorvosok Társasága javaslatára az Egészség- 

ügyi Minisztérium IV. Főosztálya 41440/1969. IV/1. számú 

delkezésével az 1962. óta működő Fejlődési Rendellenesség Nyil
vántartását korszerűsítette, és ez 1970. január 1. óta a 

ajánlotta elvek szerint működik.

ren-

WHO

Külön bejelentő lap szolgál a veleszületett rendellenesség 

gek bejelentésére, amelyen a rendellenességet lokalizáció sze
rint csoportosították-Az orvosnak lehetősége van arra, hogy az 

egyéb rovatban megjelölje ha a veleszületett rendellenesség a 

felsorolt tipusok között nem szerepel.

A VRONY három forrásból kapja az információt: szülészet, 

gyermekgyógyászat, kórbonctan. Az információk hármas forrása 

biztosítja azok valós értékét és ellenőrizhetőségét.
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3. Fejlődési rendellenességek kialakulásának mechanizmusa.

A veleszületett rendellenességek kialakulásának okai 
zött megkülönböztetünk kizárólag öröklődő okokat, csak környe
zeti hatást, valamint a környezet és öröklődés együttes hatá
sát. Anyagunkban ebben a bontásban tárgyaljuk a lehetséges 

mechanizmusokat. (49. 89. 99.)

kö-

3.1. öröklött veleszületett rendellenességek kialakulási mecha

nizmusa .

A fejlődési rendellenességek jelentékeny része öröklött.
Az örökletes megbetegedések egyre szélesebb körű felismerésével 
mind több fejlődési rendellenesség esetén derül ki, hogy örökle
tes tényezők kizárólagosan, vagy örökletes tényezők is szerepet 
játszanak bennük. Az öröklött fejlődési rendellenességek hátte
rében citológiai elváltozások állnak. (Kromoszóma elváltozások, 

gén mutációk).

A kromoszóma aberrációk gyakran jelentenek életképtelensé
get, máskor olyan súlyos rendellenességeket okoznak, amelyek az 

élettartamot jelentősen csökkentik. Az autoszóraális triszómiák 

közül csak a 21-es triszómiában szenvedők érnek el viszonylag 

magasabb életkort. Ezzel, valamint a nemi kromoszómák aberráció
ival járó csökkent, illetve hiányzó nemzőképességgel magyarázhat 

tó, hogy e kórképet ritkán viszik át a betegek. A kromoszóma 

aberrációk közül kivételt képeznek a transzlokációk, ahol 
génállomány kiegyensúlyozott, és aem a fenotipust, sem a 

rodukciót nem befolyásolja. ( 49. 89. 99.)

a
rep-
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A kromoszóma aberrációk kis része öröklődik, a nagyobb része 

sejtosztódási hiba következménye. A következő részben a mutá
cióval, a mutációk hatására létrejövő kromoszóma aberációkkal 
és kialakulási mechanizmusukkal, valamint az általuk kialakított 

fejlődési rendellenességekkel foglalkozom.

3.1.1. Mutáció.

Mutációnak nevezzük azokat a genetikai állományban létre
jött változásokat, amelyek ha egyszer bekövetkeztek, akkor a 

belőlük származó utódsejtekre szabályosan átöröklődnek. A mu
táció bármely sejtben bármikor bekövetkezhet. A mutáció helye 

szerint megkülönböztetünk gamétikus és szomatikus mutációt. A 

két mutáció hatása eltérő, mert az ivarsejteket ért mutációk 

átörőklődnek az utódokra, a szomatikus mutációk az egyeden be
lül eltérő utódsejteket, sejtpopulációkat hoznak létre. Az el
szaporodott mutált sejtek jeletősen befolyásolhatják az egyed
fejlődést. A szomatikus mutációk ebben a stádiumban teratoge- 

nitást okoznak. Környezeti ártalmak következtében genetikai ká
rosodások csak akkor jönnek létre, azaz csak azok a mutációk 

öröklődnek nemzedékeken át, amelyeket a megtermékenyitésben 

résztvevő szaporitósejtek hordoznak. Kárositó ágensként tartjuk 

számon az ionizáló sugárzást, a mutagén vegyületeket és a ví
rusokat. Az ionizáló sugárzás genetikai hatásának vizsgálatát 

az atombombák ledobása állította a tudományos érdeklődés közép
pontjába. A vizsgálatok eddig még nem bizonyították, hogy az 

ionizáló sugárzás emberben örökletes mutációt indukált volna, 

de ez nem jelenti azt, hogy az ionizáló sugárzás nem mutagén. 
Igali (49.) véleménye szerint a vizsgálati módszerek elégtele-
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nek. Annál is inkább kell erre gondolni, mert növényi sejtek 

és mikroorganizmusok vizsgálata során a genetikai anyagban io
nizáló sugárral mutációkat hoztak létre. Napjainkban - a tech
nika fejlődésével- az u.n. háttérsugárzás és a mesterséges for
rásokból származó sugárzások (és itt nemcsak a hadiiparra kell 
gondolni) együttes hatását is figyelembe kell venni. A kémiai 
mutagének vizsgálata még nehezebb, mint az ionizáló sugaraké, 
mert ezeknél figyelembe kell venni kémiai természetüket, a me- 

tabolizációs folyamatot stb. Az élő virusok mutagén hatása nem 

bizonyított, de elvileg nem is zárható ki.

A mutáció terjedelme szerint gén vagy pontmutációról , 
kromoszóma mutációról és genom mutációról beszélünk. (49. 89.)

3.1.1.1. Génmutáció♦

A génmutáció a citogenetika módszereivel nem mutatható ki, 

ezért az ivarsejtekben létrejött génmutációkat csak akkor vesz- 

szük észre, ha az utód fenotipusában változást eredményez. A 

létrejött mutációk nagy része recessziv jellegű, ezért generá
ciókon keresztül latens formában jelen lehet. A recessziv mutá
ciók fenotipusos megjelenése csak akkor kövezkezik be, ha a mu
táció mindkét szülőjében jelen van. 365 biztosan és 418 bizony
talanul determinált recessziv betegség ismert. Ilyenek pl. a 

phenilketonuria, Tays-Sachs syndroma, cisztikus fibrozis. (49.)

A domináns mutációkkal más a helyzet, hiszen ebben az eset
ben elég, ha az egyik fél hordozza a mutációt, az utodók felé
ben akkor is manifesztálódhat. A domináns generativ mutációk
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közül a legismertebbek a Huntington chorea, chondrodystrophia, 

retinoblastoma, neurofibromatozis. (17. 49. 99.)

3.1.1.2. Genom mutációk.

/
A genom mutációk a kromoszómák számbeli eltérései. A kro

moszóma számbeli elváltozásai alatt értjük egyrészt "haploid 

genom egészszámu megtöbbszöröződését (triploidia, poliploidia), 

vagy az egyes kromoszómák fölös megjelenését (triszómia) illet

ve a kromoszómák eltűnését, hiányát (monoszómia, nulliszómia). 

Minden számbeli eltérés oka a kromoszómák mozgásának és elosz

lásának zavara, amely bekövetkezhet a mitózis méta, vagy anafá- 

zisában, illetve a meiozis első, vagy második anafázisában. A 

számbeli elváltozások létrejöhetnek nondiszjunkció következté

ben, amikor a kromatidák ragadósak és nem tudnak szétválni.

Akár mitotikus, akár meiotikus a nondiszjunkció, az eredmény, 

triszóm, vagy nulliszóm sejt.

A "lagging mechanizmus*esetében a kromoszóma vándorlás a pólus 

felé egyáltalán nem, vagy késve indul meg, s ennek következté

ben nem érkezik meg az uj maghártya képződésig a sejt pólusá

hoz. Következménye kromoszóma hiány, illetve többlet.

"Non konjukció^az ember esetében nem igazolt meiotikus rendel

lenesség. Ebben az esetben a kromoszóma nem párosodik a homo

lógjával, így az utódsejtbe nem kerül, vagy többletként jelenik

meg.

A numerikeus aberrációk általában életképtelenséget, vagy súlyos 
чЬ'

rendellenességeket okoznak.

A triploidia, poliploidia és az autoszómák hiánya az ember ese-
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tében az élettel összeegyeztethetetlen, ilyen kromoszóma elvál

tozásokat a spontán abortumokban észleltek. Az ivari kromoszómák 

tekintetében a monoszómia előfordul, az ilyen aberráció lé

nyegesen kevésbé befolyásolja az életképességet.

Monoszómia esetén az egyik ivari kromoszóma hiányáról van 

(Turner syndrome, XO) (51. 89.)

Az autoszómális triszómiák közül leggyakrabban előforduló a Down 

syndroma ^47 XX, vagy 47 XY + 2l). A Patau syndroma 47 XX, vagy 

47 XY + 13, Edwards syndroma 47 XX, vagy 47 XY + 18.

Előfordulási gyakoriságuk^1,0 %o a Down syndroma, 0,1 %o Edwards 

és Patau syndroma.

szó.

A ritkább autoszómális triszómiák közé tartózik a 8-as tri-

szómia, a 22. triszómia, a 9-es triszómia. Az ivari kromoszómák

triszómiája egyértelműen az X kromoszóma triszómiája. (47 XXX.) 

(89. 99.)

3.1.1.3. A kromoszómák strukturális aberrációi.

A kromoszómák szerkezeti rendellenességei kialakulásának 

alapvető mehanizmusa a kromoszómában létrejött törés. A szerke

zeti rendellenességek különféle tipusai keletkezhetnek, ezek a 

fenotipusra gyakorolt hatásuk szerint 2 nagy csoportra osztha

tók, a kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan szerkezeti aberrá

ciókra .

3.1.1.3.1. Kiegyensúlyozott szerkezeti aberrációk.

A kiegyensúlyozott szerkezeti rendellenességek olyan átren

deződések, amelyek következtében a sejtekben a gén állomány
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mennyiségében nincs változás.
Ezért a strukturális heterozigóták fenotipusa általában ép, de 

a kromoszóma anomáliákat az utódjaiknak nem csak kiegyensúlyo
zott, hanem kiegyensúlyozatlan formában is átadhatják és igy 

klinikailag beteg gyermekeket hozhatnak a világra.

3.1.1.3.1. Kiegyensúlyozott szerkezeti aberrációk

a./ Transzlokáció

Transzlokációról akkor beszélünk,amikor két vagy több kro
moszómán a letört részek helyet cserélnek. A transzlokáció több 

formában fordul elő. Reciprok transzlokáció két, szerkezetében 

eltérő kromoszómát eredményez. Robertson-féle centrikus fúzió 

akrocentrikus kromoszómák között jön létre,az átrendeződés so
rán az egyik kromoszóma a centromert és a kromoszóma hosszú 

karját tartalmazza. A másik kromoszóma centromert és a kromo
szóma rövid karjának kis részét foglalja magába, amely a sejt- 

osztódások során eltűnik, igy a kariotipusban kromoszóma hiány 

keletkezik. Inszerció az előbbi két formától abban tér el,hogy 

a törések száma itt három. A letört kromoszóma rész a másik
kromoszómába beékelődik. (89.)

b./ Inverzió

A kromoszómán két törés keletkezik, a kitört szegment 
180°-o8 fordulat után az eredeti helyére illeszkedik vissza. 

A kiegyensúlyozott szerkezeti aberrációk identifikálása a 

megváltozott sávminták alapján történik.
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3.1.1.3.2. Kiegyensúlyozatlan aberrációk.

A kiegyensúlyozatlan szerkezeti aberrációk esetén a gén 

állomány a normálisnál több, vagy kevesebb. Az öröklött, 

egyensúlyozatlan kromoszóma rendellenességek lehetnek a 

egyensúlyozott szülői kromoszóma rendellenességeknek, vagy új 

mutációknak a következményei.

Uj mutációk okozta szerkezeti rendellenességek esetén a szülői 

kariotipus normális, a meiózis folyamán jön létre szerkezeti 

elváltozás. A szerkezeti rendellenességek többféle mechaniz

mussal jönnek létre:

Deléció:

ki-

ki-

egy törés keletkezik a kromoszóma végén, a letört 

rész a sejtosztódás során veszendőbe megy.

Deficiencia: a kromoszómán két törés keletkezik, és a letört

rész nem illeszkedik vissza, a következő osztódáskor elvész.

Gyürükromoszóma: a kromoszóma mindkét végén törés keletkezik 

és a fődarab végei összenőnek, gyűrű alakot vesznek fel.

és tricentrikus kromoszómák: Törés után a centromerát tar-Di

talmazó végei egyesülnek és igy dicentrikus kromoszóma jön 

létre. Mig a terminális törvégek centromere nélkül maradnak és 

elvesznek a következő osztódáskor.

Izokromoszóma: akkor jön létre, ha a kromoszóma nem hosszában, 

hanem a hosszirányra merőlegesen osztódik. Az izokromoszóma, 

vagy csak két rövid kart, vagy csak két hosszú kart tartalmaz.

A kiegyensúlyozatlan szerkezeti rendellenességek az utód 

kariotipusában parciális monoszómiát, triszomiát jelentenek, 

de együttesen is előfordulhatnak.

A leggyakoribb parciális monoszómiák:
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Wolff kór 4p-kór, I3q-kór, Anti Edwards (I8q-kór),
Anti Down kór (21q-kór), 22q-kór.
A leggyakoribb parciális triszómiák 9q + triszómia, 4q + tri-

18p-kór.

szórnia.

A kromoszómák számbeli és strukturális aberrációinak álta
lános klinikai jellemzői: szomatikus retardáció, értelmi fo
gyatékosság, szem, arc, koponya rendellenességek. A gyakoriság 

tekintetében utánuk következnek a csontváz és a végtagok fejlő
dési rendellenességei.

A kromoszóma aberrációk nem egyformán befolyásolják 

életkilátásokat, ez lehet az oka annak, hogy a 23 kromoszóma 

pár közül csak néhány kromoszóma aberrációjával találkozunk.

az

3.1.2. Mutaqén ágensek.

3.1.2.1. Sugárzó energiák.

A sugárzások minden fajtája - ultraibolya sugárzástól a 

gamma sugarakig - mutációkat okoznak. Az ultraibolya sugárzás
nak van a legkisebb mutagén hatása, és sokkal erősebb a hatá
suk a Rtg. sugarak, az alfa részecskék a neutron sugárzások, 
illetve a gamma sugárzás. A sugárzások hatása természetesen 

attól is függ, hogy á szervezetbe milyen mélyen penetrálnak. 

Mivel az ultraibolya sugarak már a bőr felső rétegében elnye
lődnek az emberi szervezetre gyakorlatilag nem fejtenek ki mu- 

tagón hatást.

Az embert az ionizáló sugárzások közül elsősorban a hát-
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térsugárzás és az orvosi célból alkalmazott Rtg. sugárzás for

májában érik. Bizonyos sugármennyiség minden embert ér, ameny- 

nyiben diagnosztikus Rtg. vizsgálatot végeznek. Az ilyen célból 

az egész testet ért sugármennyiség azonban rendkivül csekély (3r 

körűi van). A radiológusok Rtg. technikusok, rádióaktiv izótóp- 

pal dolgozó kutatók, uránium bányák dolgozói ennél lényegesen 

nagyobb sugárdózisnak vannak kitéve. Ez annak szükségességét in

dokolja, hogy limitálják azt a sugármennyiséget, amely a szerve

zet számára még elviselhető, ezt 5r-ben szabták meg azzal 

megszorítással, hogy ilyen sugármennyisógeknek való kitétel 19 

éves kor alatt nem engedhető meg.

a

Különösen veszélyesek a légkör ionizáló sugárzással való 

szennyeződése szempontjából a kísérletes atomrobbantások. Kü

lönös hangsúlyt kap az a kérdés, hogy a rádióaktiv sugárzások 

által okozott mutációk a szomatikus sejtekben és az ivarsejtek

ben egyaránt felléphetnek. Az ivarsejtekben történő mutációk 

veszélye, hogy látszólag egészséges szülők örökletesen beteg 

gyermeket hoznak a világra, s így egy-egy atomrobbantás veszé

lye nemzedékeken keresztül kisért.

A halva-illetve koraszülések nagyobb mértékben emelkednek 

ionizáló sugárzások hatására. Valószinű, hogy leukémia frekven

ciája is növekszik a népesség ionizáló sugárzásoknak inkább

kitett részében.

3.1.2.2. Kémiai mutaqénak.

A kémiai anyagok mutagén szerepére utaltak azok a vizsgá-
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latok is, amelyeket a második világháború idején kezdtek el, 

de eredményüket csak a háború után hozták nyilvánosságra, és 

amelyek elsősorban a mustárgáz ilyen szerepét igyekeztek tisz
tázni.

Azóta számos anyagról mutatták ki, hogyjaaj egyes állatfa
jokban mutagén hatásúak. Ezek az eredmények nem vihetők 

minden további nélkül emberre, sőt egyik állattipusról a másik
ra sem, mert teljesen mások azok a feltételek az egyes élőlé
nyekben, melyek között az egyes mutagének a hatásukat kifejtik.

át

Mutogenezis szempontjából különösen veszélyesek azok az 

anyagok, amelyek a DNS molekulát, vagy annak egy részét (bázi
sokat, desoxiriboz foszforsav láncot) megtámadni képesek. Azok 

az anyagok sem kevésbé veszélyesek, amelyek éppen az egyes DNS 

bázisokhoz való nagy hasonlóságuk miatt, mint bázis analógok a 

DNS molekulába beépülni képesek.

3.1.2.3. Élvezeti szerek és gyógyszerek.

Egyre több bizonyitékunk van arra nézve is, hogy néhány 

táplálékunkban, vagy élvezeti szereinkben jelenlevő anyag is 

mutagén hatású, de ide sorolhatjuk azokat az ártalmakat is ame-
környezetük

vegyszertelitettsége, vagy mértéktelen gyógyszerfogyasztásuk 

lévén.

lyek az embereket a mindennapi életük során érik,

Meggondolásra kell, hogy késztessen bennünket az a tény, 

hogy a koffein, alkohol, vagy a nikotin, a táplálékunkkal be-
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jutó rovarirtó és gombaölő szerek, sőt a belégzés utján állan
dóan a szervezetünkben lévő égéstermékek, melyek a gépjárművek 

kipufogó gázaival kerülnek a külvilágra, közismerten mutagének, 
carcinogének, karioklasztikus hatásúak.

Valószinüleg hasonló mutagén anygok játszanak szerepet a 

tüdőcarcinoma esetek növekedésében is.

tehetőkA gyógyszerek közül elsősorban a citosztatikumok 

leginkább felelősé a mutációk létrehozásáért, bár közismert, 
hogy más gyógyszerek mint a barbiturátok, az urethan, vagy 

hirhedtté vált thalidomid ugyancsak súlyos károsodásokat okoz-
a

hatnak. A gyógyszerek zömét azonban mégsem tartjuk mutagénnek, 
s ezt annak köszönhetjük, hogy ezeknek a szintetikus anyagoknak 

az anyagcseréje viszonylag egyszerű sémák szerint történik, ami
re más anyagok lebontásához a szervezetnek jól bejárt, begyakor
lott mechanizmusa van.

3.1.2.4. Virusbetegségek.

A szövettenyészetekben a gyakran előforduló virusok mint 
a hepatitis, vagy raorbilli virus, kromoszóma elváltozásokat 

okoz. A morbili in vivo és képes kromoszóma töréseket létre
hozni. Szerencsére ezek az elváltozások a gyógyulás után 

san kiküszöbölődnek, de jelentőségükkel számolni kell.
gyor-

Ami a virusok okozta kromoszóma elváltozások mechanizmu
sát illeti, egyesek a virus közvetlen támadásának tudják be a 

kromoszóma töréseket, mig mások annak, hogy a virusok inter-
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ferálnak a DNS szintézisnek azáltal, hogy a sejtek enzimrend
szerét gátolják.

3.2. A teratoqén tényezők szerepe a veleszületett rendellenes
ségek kialakításában.

A veleszületett rendellenességek kóreredetót vizsgálva meg
állapították, hogy a teratogén tényezők önmagukban kb. 3 %- ban 

felelősek a rendellenességek létrejöttében, mig 80 %-ban sok 

tényezős hatás következtében jönnek létre, tehát ebben a cso
portban is számolni kell a teratogén hatással. (23. 71. 104.)

A teratogén hatásokat sok esetben nem lehet elkülöníteni 
a genetikai hatásoktól, például a mutációktól, mert hatásuk kö
vetkezménye azonos lehet. (3. 37.) Például a szájpadhasadék ki
alakulása lehet a genetikai anyagban létrejött változás követ
kezménye, de okozhatja teratogén tényező is, például a cortison. 

A fenotipusos megjelenés azonos. Ebben az esetben a családvizs
gálat segithet a rendellenesség kóreredetének meghatározásában*

A genetikai anyagban bekövetkező változás az egyedi élet 

során bármikor bekövetkezhet, de hatását csak az utódokban le
het felmérni. A teratogén tényezők az embrionális fejlődés so
rán fejtik ki hatásukat, és eredményezhetnek fejlődési rendelle

nességet •

Az experimentális embriológia már évtizedekkel ezelőtt ki
mutatta, hogy ha az embriót az organogenezis időpontjában vala
milyen káros környezeti hatás éri, akkor az egyes szervek, vagy

az egész magzat fejlődésében zavar támad. A tudományos közvóle-



22

cnényt Gregg felfedezése rázta meg, amikor 1941-ben kimutatta, 

hogy egy ausztráliai nagy rubeola járvány idején a rubeolával 
fertőzőit anyák nagy számban szültek fejlődési rendellenesség
gel sújtott ujszülötett. A másik nagy felismerés, amely szerint 

egy ártalmatlan sedativum (a Contergan) embriókárositó hatású, 
már a laikus közvéleményt is sokkolta. (Ebben persze nagy sze
repük volt a tömeghirközlő eszközöknek.)

Az ismert teratogén ágensek csoportositását az l.sz. ábra
mutatja.
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3.2.1. Teratoqén ágensek.

l.sz. ábraA teratogén tényezők csoportosítása.

Hő és mechanikai 
hatások

Sugárhatások

Gyógyszerek,
vegyszerek

Virusos és bakteri
ális fertőzések

Tera tógán 

ágensek
.Hiánybetegségek

Oxigénhiány

Pszyches hatások

Klimatikus
tényezők
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3.2.3. A teratogenezist befolyásoló egyéb tényezők.

Az adott teratogen hatására bekövetkező ártalom létrejöt

te nem kis mértékben a genetikai haliamtól függ, hiszen köztu

dott, hogy a fejlődési rendellenességek döntő többsége multi- 

faktorialis. Ez az oka a teratogenezis individuális különbsége

inek. Dó példa erre a Contergan, hiszen a kritikus periódusban 

való szedés után a terhesek 20 %-ában fordul elő rendellenes

ség és a rendellenesség súlyossága jelentősen különbözött egy

mástól .

A magzati ártalom alapkategóriáit az időfaktor szabja meg, 

mert a fejlődő embrió érzékenysége a teratogén tényezőkre 

fejlődés különböző időszakában más és más. A fejlődési rendel

lenességek kialakulásában a fejlődés korai periódusának a "tera- 

togenetikai terminációs periódusának van döntő jelentősége. Az 

elnevezés a fejlődésnek azt a korai szakaszát jelenti, amelyik 

a raegtermókenyitéstől a 8-10. hétig terjed. Ez az időszak 

szervtelepek, illetőleg a szervek kialakulásának ideje.

a

a

A tehesség első két hetében (0-14 nap között) ható környe

zeti ártalmak hatására human zigopátiák alakulnak ki. Ez 

alatt a vándorló zigótában fokozódó gyorsasággal ismételt osz

tódások történnek. Ezért az ontogenezis ezen szakasza rendkivül 

érzékeny. A zigopátiák döntően a "minden vagy semmi" törvényét 

követik. A károsodott zigóta 80 %-a elpusztul, 10 %-a a regulá

ciós folyamatok hatására normálisan fejlődik tovább. (10%-nyi 

torz képződményre is számolni lehet). Az elpusztult peték hozzá

adódnak az első hetekben létrejövő abortumok számához, s növelik

idő
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kromoszóma aberrációk által kiváltott spontán vetélések szá

mát. Ebben az időszakban létrejött egyedek sokszorosan torzok, 

ugyanis ekkor mind a három csiralemez károsodik, az ártalom ki

terjed az embrió egészére. A gasztruláció előrehaladtával csök

ken a pusztulási arány és nő a torzok száma.

a

A. megtermókenyitést követő 2. és 8. hét között alakulnak 

ki az embriopátiák. Az ontogenezis ezen időszakában ható káro- 

sitó környezeti hatások a differenciálódó sejteket károsítják. 

Ebben a fázisban a szervek helyes differenciálódásáért felelős 

"organizatorikus", vagy "indukáló" sejtcsoportok sokkal érzéke

nyebbek, mint a még, vagy már megnyugvó sejtek. Tehát a szervek 

éppen a legintenzivebb differenciálódásuk időpontjában károsod

nak legkönnyebben, mégpedig olyan ártalmaktól is, amelyek sem 

az anyát, sem a magzatot (más időpontban) egyébként nem károsít

ják .

Ismeretes, hogy a különböző szervek differenciálódásának 

"csúcspontja" időben más és más. Ennek következtében az embrio

pátiák időspecifikusak, azaz az a szerv szenved károsodást, 

amelyik a behatás idejében az organogenezis menetrendje szerint 

éppen a kritikus fázisban van. Az embriopátiák közül az intra

uterin élettel összeegyeztethető rendellenességek a születéskor, 

mint makroszkopos veleszületett fejlődési rendellenességek ész

lelhetők. Súlyosabb károsodások esetén spontán vetélés követke

zik be.

Ha a kárositó ágens a terhesség 60. napja és a születés 

időpontja között hat, fetopátia alakul ki. Erre az időszakra a
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celluláris szinten történő differenciálódás, funkcionális érés, 

finom struktúrák kialakulása és a kvantitatív növekedés a domi

náló, jellemző. Az idő előrehaladtával a magzat érzékenysége 

csökken, mig a reakciómód specifikussága növekszik. A szervek 

kialakulása után súlyosabb morphológiai rendellenességek már 

nem következnek be Tehát a károsítás ideje a fejlődési zava

rok kvalitatív képe mellett, a súlyosságot is befolyásolja. A 

különböző időpontban bekövetkező elváltozások rendszerét a 2. 

sz. ábra mutatja.

Teratooén tényezők hatására létrejövő szervkáro

sodások és gyakoriságuk egyes időpontokban. (8.)

2.sz. ábra

20-36 3fl-
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A fejlődési hibák milyenségét az embrió korán kivül a be

hatás időtartama is befolyásolja. Ismételt,vagy folyamatos ár

talmak esetén eltérő tipusu magzati ártalmak összegeződésével 

kell számolni. Jellemző képet ad a rubeola fertőzés okozta 

embriopátia,melynek szervi megnyilvánulásai a behatás időpont

jától és tartamától függően külön-külön, vagy együttesen je

lentkeznek, (3.sz. ábra)

Egyes fejlődési rendellenességek előfordulási

gyakorisága rubeola fertőzés kapcsán. (37.)

3.sz. ábra
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I
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A rubeola fertőzésről azt is meg kell jegyezni, hogy ha a 

2, trimeszterben következik be, akkor mentális retardációt és

congenitális rubeola betegséget hozhat létre.

A károsító ágens minőségén, a genetikai hajlamon és az idő

faktoron kivül a fejlődési rendellenességek kialakulását a ká

rosító tényező intenzitása is befolyásolja. (így pl. a már ke

vésbé érzékeny sejteket egy bizonyos nagyságú sugárártalom nem 

károsít, mig egy nagyobb dózis igen).

A "Contergan ügy" felgöngyölítése állította reflektorfénybe 

a gyógyszer-teratogenitás problémáját. (6. 71.)

3.2.3. Gyóqyszerteratogenezis.

A gyógyszer az élő sejtekre, azok komplexumára, illetve 

azok kapcsolataira hat. A sejtek működését a fiziológiástól el

téríti, vagy amennyiben egyéb okból eltért volna, normális irány

ba tereli. Ez azonban csak az érett szervezetre vonatkozik és

egészen más a helyzet a fejlődő szervezet esetében. Az ontoge- 

netikus fejlődés korai szakaszában, a morfogenetikai folyamatok 

lezajlása idején, a sejtek többsége még differenciálatlan. Az 

élettevékenységet a sejtek osztódása és mozgása uralja. Ez egy 

pontosan összerendezett folyamat, ha ezt valami megzavarja, a

programozás felborulhat és torzképződés következhet be. így 

gyógyszereknek az érett szervezetre gyakorolt hasznos hatása a 

morfogenetikai fázisban lévő szervezetben teratogenitásban mu

tatkozhat meg. A teratogén tényezők által okozott zavar nem 

mindig manifesztálódik a forma megváltozásában, hanem biokémiai

a
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szinten nyilvánuhat meg. Biológiailag a kétféle elváltozást nem 

különitjük el, hiszen a morfológiai elváltozás alapja sem más, 

mint a DNS-től a fehérjéig tartó folyamat zavara.

A gyógyszerek teratogén hatásának megitélóse nagyon nehéz. 

Ebből következik, hogy a kérdéssel foglalkozó szerzők (4. 22.

45. 48. 71. 75. 87.' 104. 103. 117.) nagyon óvatosak, amikor be

határolni kivánják a gyógyszerek okozta teratogén hatás mérté

két. Azok, akik számszerű adatokat közölnek (22. 71. 104. 110.), 

többnyire a fejlődési rendellenességek 2-3 %-át tartják gyógy

szerártalomnak. Szórády (46.) figyelembe véve a gyógyszerek ad

ditiv teratogen hatását, a gyakorisági indexet 2-70 %-ban adja

meg.

A tapasztalati tények értékelése, megfigyelések és retro

spektiv vizsgálatok sok bizonytalansági tényezőt rejtenek ma

gukban. Gondoljuk meg, hogy a genetikai tanácsadásnak a legjobb 

esetben is a gyógyszerszedést követő 7-8 hónap múlva nyilik al

kalma a szedett gyógyszer és a rendellenesség között az össze

függést keresni, és ilyenkor legtöbbször csak az anya emlékeze

tére támaszkodhat. (Kivéve akkor, ha rendszeresen szedett gyógy

szerről van szó, vagy az adott esetben az'átlagosnál lényegesen 

jobb az orvosi dokumentáció.) A legtöbb szülő természetesen i- 

lyenkor még nem keresi fel a Genetikai Tanácsadást (ebben az 

időben a gyermeke élete, vagy állapota izgatja), hanem csak ak

kor, ha egy következő terhességre szánja el magát és annak 

menetelére kiváncsi. Ilyenkor a retrospektiv emlékezés még sok

kal bizonytalanabb.

ki-
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3.2.3*1* A különféle gyógyszerek maqzatkárositó hatása»

A gyógyszerek okozta károsodással kapcsolatban ma elsősor

ban fejlődési rendellenességre gondolunk, holott a fejlődési 

rendellenesség mellett a magzat megbetegedése egyre nagyobb je

lentőségű. A placentáris gátról alkotott korábbi elképzeléseink 

megváltoztak, és ma úgy véljük, hogy a legkülönfélébb anyagok, 

gyógyszerek a magzati vérkeringésbe átjuthatnak.

Az emberi placenta a filogenezis hosszú periódusa alatt ju

tott el a tökéletességnek arra a fokára, amely a rendkivül fi

nom szelekciós mechanizmust biztositja. Ez a szelekciós mecha

nizmus a természetes körülmények között jelenlévő anyagok kö

zött válogat, de nem nyújt védelmet a mesterséges anyagok ellen. 

(6. 8. 65.). Az, hogy a gyógyszerek egy részét a placenta még

sem engedi át - elbontja, vagy közömbösíti, illetve átalakít

ja a trofoblasztokban lévő mintegy 60 enzimje segítségével - 

- annak köszönhető, hogy ezek a gyógyszerek hasonlóak a termé

szetes anyagokhoz, illetve beleesnek a placenta természetes kö

rülmények között kialakult hatásspektrumába. (6. 8. 71.).

A továbbiakban a lepényen átjutó gyógyszereket hatástani 

csoportosításban tekintem át.

Központi idegrendszerre ható gyógyszerek.

Ebbe a csoportba tartoznak az általános érzéstelenitők, az 

epilepszia gyógyszerei és a pszichofarmakonok.
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Az általános érzéstelenitők alkalmazása alkalomszerű. Nagy 

lipidoldékonyságuk következtében nagy koncentrációban jelennek 

meg az embrióban, vetélést és veleszületett rendellenességet 

okoznak.

Statisztikai adatok szerint 1000 terhes közül 1-5 epilep

sziás. Az epilepsziás terhesek újszülötjében a veleszületett 

rendellenességek gyakorisága kétszeres a nem epilepsziás terhe

sek újszülöttjeihez viszonyitva.

Az epilepsziás terhesek terhesség alatti kezelését nem szabad 

abbahagyni, mert egyrészt a terhesség alatt fokozódik a görcskész

ség, másrészt maga a status opilepticus is veszélyes a magzat

ra. (84.). Ezért az epilepsziás beteg terhessége idején a leg

kisebb dózisu és nem kombinációban alkalmazott anti epileptiku- 

raok szedését javasolják. A felmérések szerint az epilepsziás 

anyák gyermekeinek pszichomotoros fejlődése elmarad a nem epi

lepsziás anyák gyermekeihez képest. (67.). Valószinüleg a rend

ellenességek megnövekedett kockázata nem csak a gyógyszerelés

sel, hanem az anya betegségével van összefüggésben. Tudniillik az 

anyák esetében, akiknek az epilepsziájuk 10 évnél hosszabban 

tartott, több súlyos fejlődési rendellenességü gyermek szüle

tett. (20. 71. 44. 84.).

A pszichofarmakonok alkalmazásától a terhesség esetén óva

kodni kell. Az első trimeszterben egyáltalán nem adható, de 

terhesség későbbi időszakában is elváltozásokat hozhatnak lét

re. így pl. a nagy trankvillánsok az újszülöttben légzészavart, 

abnormis izomaktivitást okoznak, mélyrehatóan befolyásolják az

a
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endokrin működést, ami esetleg csak az utód ivarérett korában 

manifesztálódik. (21. 71.).

Lázcsillapitók, gyulladáscsökken tők.

A lázcsillapitók közül a szalicilsav tartalmúak állatkisér- 

letben teratogénnek bizonyultak. Teratogenitásuk idegrendszeri 

és vesekárositó hatásban nyilvánul meg. A gyulladáscsökkentők 

közül a phenilbutazon (pirazolon származék) magzati hyperbili- 

rubinaemiát okozhat. (52* 71.).

Vérkeringésre ható gyógyszerek.

A vérkeringésre ható gyógyszerek közül a hypertonia gyógy

szereit emelem ki, mert a terhességben gyakran kényszerülnek a 

hypertónia kezelésére. A vérnyomás megfelelő és rendszeres csök

kentése javítja az anyai és magzati prognózist, gátolja a toxa

emia kifejlődését, igy erről nem lehet lemondani. A terhesség 

alatt a metildopa (Dopegyt) kezelés veszélytelennek látszik, 

ugyanakkor a Rausedyl és Erpozid a terhesség esetén ellenja- 

vallt, mert az újszülöttek légzészavarát, bradycardiáját, alu- 

székonyságát okozhatja. (41. 71.).

Vérre ható gyógyszerek.

A terhesség alatt változás következik be a trombogén té

nyezőkben, amelyek jelentősek a trombózis keletkezése szempont

jából. A trombózis ellen sikerrel alkalmazott profilaktikumok, 

orális antikoagulánsok a terhességben nem veszélytelenek. Az 

antikoagulánsok az első trimeszterben alkalmazva a magzatban
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csontváz rendellenességeket, magzati vérzést, kora- vagy hal- 

vaszülóst eredményeznek. (71. 97.).

Hugyhaj tók.

A benzotiadiazid származékok áthatolnak a placentán, mag- 

thrombop^eniát és újszülöttkori haemolytikus anaemiát okoz
hatnak. A terhesség esetén ellenjavalltak. (47.).
zati

Anyagcserére ható szerek.

A vitaminok a szükségletnek megfelelő dózisban veszélytele
nek. A zsírban oldódó vitaminok közül az igen nagy adagban sze
dett A és D vitamin teratogén hatását irták le. A szakirodalom
ban ismeretes olyan eset, hogy nagy mennyiségű А-vitamin szedés 

után többszörös idegrendszeri károsodást és microcephaliát ész
leltek. (71.).Czeizel (15.) az 1983-évi teroiologiai konferenci
áról szóló beszámolójában ismertette, hogy az USA-ban nagy meny- 

nyiségü А-vitamint tartalmazó készítmény (Accutame és Tigoson) 

szedése kapcsán 13 kedvezőtlen kimenetelű terhességet észlel
tek. (8 sp. ab. 2 hydrocephalus, 2 hydrocephalus szivfejlődési 
rendellenességgel és 1 microcephalia). Nagy dózisu D-vitamin 

szedése a csontok különféle fejlődési rendellenességét, menta
lis retardációt és a nagyerek elváltozását okozhatja.

Szintetikus К-vitamin magzati hyperbilirubinaemiát hozhat 
létre. Abban, hogy a vizben oldódó vitaminoknak ilyen hatását nem 

ismerjük, feltehetőleg az játszik közre, hogy normál körülmé
nyek között ezen vitaminok "feleslege" kiürül a szervezetből.
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Az anyagcserékre ható gyógyszerek közül a ífhyreostatikumok 

és a jód terhesség alatti alkalmazása a magzat golyvás creti- 

nizmusát idézheti elő. A golyvakeltő hatás olykor a légutak 

obstrukciójával jár együtt.

Hormonkészítmények.

A fiziológiásnak megfelelő hormonszintet pontosan működő 

regulációs rendszer - feed-back mechanizmus - biztosítja. A 

hormonok hatása a gátlás és serkentés irányában érvényesül. Ma 

az orvos gyógyító munkája során különböző természetes, fólszin- 

tetikus, és szintetikus hormonkészítményeket használ, ezek ha

tása szintén a gátlás és serkentés irányában érvényesül. A hor

monkészítmények egyik csoportját a steroid hormonok adják. Az 

irodalom számos olyan steroid hormonkészítményről számol be, 

amelyeknek a terhesség alatti alkalmazása magzati fejlődési 

rendellenességet okozhat* (6. 7. 8. 71.)* A szteroidok közül 

talán a legnagyobb jelentőségűek a szexuálhormonok.

Eddigi megfigyelések szerint a terhesség korai szakaszá

ban az anyának adott nemi hormonok genitális és extragenitális 

rendellenességet okozhatnak. A szexuálhormonok közül az oestro- 

genek hatását csirke embrión vizsgálva megállapították, hogy a 

him állatokban a Müller-cső megmaradását idézte elő, mig a nős

tényekben androsteron hatására masculinisatió következett be.

A fiú magzat feminizálódásával oestrogenek hatására emberben 

nem kell számolni, ami érthető is, hiszen az anyában mindig ki 

van téve a fiú magzat a női szexuálhormonok hatásának. Ezzel 

szemben a lánymagzatok masculinizálódása androgének hatására
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a külső genitálékon mutatkozik meg elsősorban, Így a clitoris 

jelentősen megnövekszik, a nagyajkak helyén pedig scrotumszerQ 

képződmény kialakulása észlelhető.Hasonló masculinizáló hatás
sal rendelkeznek az anabolikus eteroidok (Néróból), ezért ter
hesség alatti alkalmazásuk kontraindikált.Ellenjavalltak a ter
hességben a szintetikus oestrogének pl.dietilstilbeestrol,amely 

a leány gyermekben transplacentális carcinogenetikus hatású,fiú 

gyermekben urogenitalis rendellenességet okozhatnak.(10.42.71.)

Abból a feltételezésből kiindulva, hogy a spontán vetélé
sek hátterében a sárgatest, majd a lepény elégtelen működése 

áll (endocrin abortus) megkísérelték a fenyegető vetéléseket 

exogén hormonokkal befolyásolni.A hormonális protektiv terápia 

alkalmazásának kezdetén progesteront használtak. A terhességvé
dő szándékkal adott progestogének (pl. Túrinál, Hormofort) a 

fiú magzatokban hyposzpadiazist és retenció testist okozhatnak. 

A terhességvédő szándékkal adott egyes szintetikus progestoge- 

nek (testoteron származékok) a leány magzatok masculinisatió- 

ját okozzák. Terhességben ellenjavalltak. (42. 71. 74.)

Anyai oestrogen terápia esetenkénti congenitális vitiumot 

okozhat a magzatban.

Greenberg (1977.) felmérésében összefüggést talált a hor
monális terhességi teszt alkalmazása és a fejlődési rendelle
nességek között. (42. 44. 71.)

A WHO Gyógyszerinformációs Körlevelében (1978.) felhívja
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a figyelmet az oestrogen és progesteron készítmények teratogeni- 

tósára.A hormonális terhességi próbaként, vagy abortiv 

adott hormonkészítmények (Limovanil, Hogival) szív rendellenes

ségeket, VACTERL (vertebra-, analis atresia stenosis, cardiovas- 

cularis rendellenességek, tracheo-oesohagealis atresia, (fistu-

kapcsolódást hozhat lét

célból

la) és végtag malformatiok,

re. (115.)

Terhesség alatt is előfordulhat steroid tartalmú fogamzás- 

gátló tabletta szedése (Így pl. gondatlan, rendszertelen 

dós következtében jön létre a terhesség, vagy gyógyszerkölcsön

hatás következtében a fogamzásgátló elveszti a hatását, 

fordul, hogy fel nem ismert terhesség mellett kezdik el a fo

gamzásgátló szedését.)

sze-

Elő-

A fogamzásgátló tabletták teratogenitása mellett elsősor- 

ban régebbi adatok szólnak: leány magzatok masulinisatios synd- 

romájáról számolnak be. Ezt a syndroraát csak a korábban alkal

mazott progestogen komponensü és nagyobb dosisu készítmények 

alkalmazásakor figyelték meg. Jelenleg már nem alkalmaznak o- 

lyan norsteroid tartalmú, illetve a kritikus szintet elérő ha- 

tóanyagtartalmu készítményeket, amelyek a leány magzatokat 

morphológiailag kimutathatóan masculinisálnák. (18. 71.).

Bizonyos maiformációk és ezek társulásai gyakrabban ész

lelhetők a terhesség alatt, vagy azt megelőzően fogamzásgátló 

tablettát szedő nők utódaikban, főleg a fiúgyermekekben. Ezek 

a rendellenességek a már említett VACTERL rendellenességek.



37

Észlelték azonban önmagában is a végtagredukciók, congenitális 

vitiumok, a tracheo-oesophagealis atresia gyakoribb előfordu

lását is a fogamzásgátlót a fogamzás körüli időben szedő 

újszülöttjeiben. Feltehető, hogy itt nem a fogamzásgátló 

rekt teratogenitásáról van szó, hanem ezen tabletták az anyai 

szervezeten keresztül érvényesülő hatásáról. (18. 19. 71.).

nők

di-

A szexuálhormonokon kivül más szteroidoknak is van jelen

tősége. így a cortison és más glukokortikoidok (dexamethason, 

prednisolon) állatkísérletekben teratogenek. A terhesség alatt 

alkalmazott cortisonkezelés az állatfajtól és a dózistól füg

gően az utódok 18-100 %-ában okoz szájpadhasadékot. (7.8.71.)

A human megfigyelések ellentmondóak. Reilly, Warrel és Taylor 

(114.) a terhességben alkalmazott kezelés után az abortusok, 

halva- és koraszülések arányának növekedését észlelte. Popért 

(80.) corticosteroidok kezelés után a szájpadhasadék előfordu

lását 1 %-al találta gyakoribbnak. Selment és Ruf (93.) 

lékvese hypertrophiát és mellékveseinsufficienciát észlelt a 

corticosteroid terápiában részesült terhesek újszülöttjein. 

Jelenleg a cortisont human vonatkozásban gyenge teratogénnek 

tartják. (76.)

mel-

Antidiabetikumok.

Az anyai diabetes mellitus a terhes és a magzat szempont

jából egyaránt veszélyes. Az anyai halálozás kevesebb mint 1%, 

de még igy is többszöröse az egészségesekének, a perinatalis 

magzati letalitás pedig 5-10 % körül mozog. Ezen túl, az élet

ben maradt újszülöttek esetében is számolni kell a nagyobb ко-
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razülési aránnyal, a placentáris elégtelenséggel, a polyhyd- 

ramnionnal és a különféle fejlődési rendellenességgel.

Gesztációs diabéteszben elsősorban diétával igyekeznek be

folyásolni az anyagcserét. Ha ez nem sikerül, akkor inzulint ad

nak. (Az inzulin állatkisérletekben nem bizonyult teratogénnek.) 

Az orális antidiabetikumokat gyenge teratogénnek tartják, ezért 

terhesség alatt tilos szedni. (65.)

Antibiotikumok, kemoterapeutikumok.

Ezen gyógyszerek magzati hatása sok esetben nehezen meg- 

itélhető, mert az alapbetegségek - a súlyos fertőzések - ön

magukban is vezethetnek rendellenességhez.

Mai ismereteink szerint a tetraciklinek csőntfejlődési za

vart, cataraktát okozhatnak, a Streptomycin csoport tagjai a 

nervus statoacusticust kárositják. Lang (66.) szerint kontrain

dikált a terhességben, a Polimixin-B, Chloramphenicol, Potesept 

és a Sumetrolim. Ellenjavaiják a gombaellenes szereket, vala

mint a Nitrofurantoint, és a Nevigramont is. Ezek megitélésében 

nem egységes az álláspont, mivel nem okoznak akkora kockázatot, 

hogy szedésük esetén a terhesség megszakítás szóba jönne.
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3.2.3.2. Terhesség alatt adott gyógyszerek ellen.lavallatainak

összehasonlítása.

A Magyarországon dolgozó orvosok számára készült "Útmutató" 

(64.) valamennyi, az országban hivatalosan bejegyzett gyógyszer 

hatóanyagát, javallatait, ellenjavallatait, adagolását, mellék

hatását és a gyógyszermellékhatásokat ismerteti. Az ellenjaval

latok között esetenként az "ellenjavallt a terhesség első har

madában" vagy a "terhesség első harmadában kerülendő" kitétel 

szerepel. Szemere (100.) elemezte az útmutatóban szereplő ellen

javallatokat és megállapította, hogy az szemléletében nem egy

séges. , Összesen 65 gyári gyógyszerkészítmény leírásában 

szerepel a terhesség első trimeszteróre vonatkozó tiltó, vagy 

veszélyességre felhívó kitétel. Ugyanakkor 46 - ugyanabba 

csoportba tartozó készítménynél - a terhességgel kapcsolatos el

lenjavallat nincs megjegyezve. Más kérdés, hogy egyáltalában in

dokolt-e ezeket a gyógyszereket valóban embriót kárositó sze

reknek tartani, nem túlzott óvatosságról van-e szó? Mert, ha 

igen, akkor viszont számolnunk kell azzal, egyrészt, hogy ter

hesség esetében indokoltan sem adják ezeket a gyógyszereket és 

ezzel az anya gyógyulását hátráltatják, másrészt, ha a terhes 

tudomására jut, hogy terhességének első harmadában alkalmazott 

gyógyszer "veszélyes a magzatra", pszichésen megviseli őt. 

(Esetleg terhességét is megszakittatni kívánja.)

a

A Gyermekgyógyászati Vademecum (104.) a magzatkárositó 

szereket két csoportra osztja: a terhesség első trimenonjában 

tilos és az óvatosan adható gyógyszerekre. Az első csoportba 

9. a másodikba 16 gyógyszerféleség tartozik.
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Sas a magzatot károsító anyagokat az alábbi táblázat sze

rint foglalta össze. (86.)

Gyógyszer Magzati károsodás

Cytostaticumok A blastula elpusztítása 

A legkülönfélébb fejlődési 

rendellenességek 

A pete elhalása és vetélés

Chinin-sor

Oralis antidiabetikumok

Sulfonamidok?

DysmeliaThallidomid

A nidatio megakadályozása 

A leánymagzatok különböző 

fokú virilizációja

Androgenek

19-norsteroidok

A szemlélet egységesitése érdekében született meg a "Mód

szertani Útmutató", amely azokkal az ismertebb készítményekkel 

foglakozik, amelyek alkalmazása a jelenlegi ismeretek szerint 

a terhesség alatt kerülendő, s a klinikai tapasztalatok 

rint a magzat ártalmát idézhetik elő.

sze-

Az útmutató táblázatban foglalja össze a lepényen átjutó, 

gyakorlatban alkalmazott gyógyszerek, antibiotikumok, hormonok 

és hormon antagonisták valamint a magzatot szelektive kárositó 

anyagokat. (85.)
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A Magyar Humángenetikai Társaság által "A terhesség megsza

kítás genetikai és teratológiai javallatai” tárgykörében 

dezett tudományos konferencián (Bp. 1982 okt. 22-23) Szórády 

a teratogén gyógyszerhatás veszélyének minimálisra csökkentése 

érdekében megjelölte a legfontosabb feladatokat. Ezek között a 

feladatok között szerepel egy gyógyszerlista összeállitás, a- 

melyben megjelölik, hogy mely gyógyszerek adása tilos, ellenja- 

vallt, illetve óvatosan adható a terhesség folyamán. (104.)

ren-

Ezen a konferencián Szemere és Szórády egyaránt javasol

ták a Módszertani levél és a Gyógyszerrendelésre vonatkozó út

mutató korszerüsitését. (100. 104.)
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3.2.3.3. Citosztatikumok teratoqenitása.

Citosztatikumoknak azokat a vegyületeket nevezzük amelyek 

a sejtosztódást gátolják. E meghatározásból kövezkezik, hogy 

ezek a szerek minden sejtre - daganatsejtre és ép sejtekre - 

- egyaránt hatnak. A hatás, a daganatsejtekben terápiás hatás

ként, bizonyos szervek sejtjeiben mellékhatásként nyilvánul 

meg. A citosztatikumokat rosszindulatú daganatok és az immun

patológiai kórképek kezelésére alkalmazzuk.

A daganatellenes hatású gyógyszereket hatásmódjuk szerint 

csoportositják. E szerint az alábbi csoportokat különböztetjük

meg. (61.)

a. / alkilező szerek

b. / antimetabolitok

c. / antimitotikumok

d. / daganatellenes antibiotikumok

e. / nem osztályozható vegyületek

f. / hormonok

Tumorspecifikus gyógyszer általában nem létezik. (28.) A 

citosztatikus gyógyszerek minden sejt életfeltételét többé-ke- 

vésbé csökkentik. A tumornövekedést gátló gyógyszerek klinikai 

felhasználhatósága attól függ, hogy mennyire sikerül olyan ve- 

gyületet előállítani, amely a lehetőségekhez képest a daganat

sejtekhez nagy, a normális szövetek sejtjeihez pedig csekély 

affinitással bir. (111.) Minél élénkebb a sejt anyagcseréje és 

általában osztódási tevékenysége, annál könnyebb az anyagcseré

jére káros vagy letális szintózissort elindítani.(28.81.111.)



- 43

Sok nyugvó sejt egyáltalán nem érzékeny a citosztatikumokra, a 

gyorsan proliferáló normális sejtek^mint például a csontvelő, 

és a bélhám sejtek nagyon érzékenyek lehetnek. Ezért sok eset

ben előfordul, hogy a toxicitás előbb károsítja irreverzibilis 

módon a szervezetet, mint a daganatos betegség. (2. 81.)

A daganatok különböző sejtkinetikai állapotban lévő sejtek 

tömegéből állnak, ezért a daganatsejtek egyidejű elpusztítása 

csak akkor lehetséges, ha fázisspecifikus vegyületeket alkalma

zunk kombinált kezelésben. (28. 81.)

'1 A citosztatikumok nagyon veszélyes gyógyszerek, különösen 

veszélyes a citosztatikus kezelés szempontjából az újszülöttkor, 

gyermekkor és a terhesség.

Az ujszülöttkori daganatok a fetális életben alakulnak ki, igy 

az ontogenezis és a teratogenezis között összefüggés áll fenn.

Az ontogenezis időszakában ható káros környezeti hatások 

a fejlődő szervezetben rendellenességek létrejöttét eredményez

hetik, s hatásuk ilyenkor a teratogenitásban mutatkozik meg. 

Ugyanaz a hatás a szervezet más sejtjeiben daganatos szövetbur

jánzást eredményezhet, ami a sejtek mutációjának következménye. 

(54. 79. 95.)

Vizsgálatot végeztek daganatos betegek csoportjában, an

nak megállapítására, hogy valóban van-e összefüggés a dagana

tos megbetegedés és a fejlődési rendellenességek között. Miller 

(69.) a malignus daganatos betegek 45 %-ban talált fejlődési
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rendellenességet is.Oellinek is valószínűnek tartja, hogy a 

teratogén és carcinogén hatások között összefüggés van. (54.)

Emlitést érdemel, hogy a hazai onkológiai megbetegedések 

legnagyobb frekvenciáját Vas, Zala, Somogy megye területén ész

lelték. Feltűnő, hogy a Down kór gyakorisága is ugyanezt a te

rületi megoszlást követi. (32. 69.)

A daganatok létrejöttében az örökletes tényezők szerepe 

nem tisztázott, kivéve néhány speciális daganatot, mint pl. 

a retinoblastoma. (32.)

Ma Magyarországon kb. havonta 300 uj malignus megbetege

déssel kell számolni, ezek közül 100 esik a különböző tipusu
Z '

leukémiára.

A 60-as évek végén és a 70-es évek elején jelentek meg az 

külföldi beszámolók7 arról, hogy a megfelelő kombinált 

kezeléssel a leukémiás gyermekek remisszióba hozhatók, sőt egy 

részük minden valószínűség szerint gyógyult. (27. 91. 116.)

Ezért fokozott figyelem kiséri a túlélésük minőségét. Kérdés, 

hogy milyen a gyermekek növekedése és milyenek a reproduktiv 

funkcióik. Ezeket a kérdéseket vizsgálva megállapították, hogy 

bizonyos növekedési retardáció lehet az intenziv kemoterápia 

és a sugárkezelés következtében. A kezelés során a központi 

idegrendszer is károsodhat, hiszen a citosztatikus gyógyszerek 

egyik mellékhatása a neurotoxicitás, különösen akkor ha a gyógy

szeres kezelés mellett sugárkezelést is alkalmaznak.(30.31.36. 

40. 94.)

első
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A reproduktiv funkcióra vonatkozó adatok száma még nagyon 

kevés. A citosztatikumok csökkentik a gonádok funkció-képessé

gét, ennek ellenére azt tapasztalták, hogy a pubertás és a rep

roduktiv funkció normális. A férfiak esetében a spermatogene-

zisre vonatkozó adatok csekélyek, egyes citosztatikumok okoz

hatnak azoospermiát. A nők esetében előfordul az oligo^ vagy

közbenamenorrhoea. Mindezek ellenére a citosztatikus kezelés

és után is létrejöhet terhesség. (31. 33. 90. 94. 116.)

Azoknak a felnőtteknek az utódairól, akik gyermekkori leu

kémiában szenvedtek és meggyógyultak, nagyon kevés ismeretünk 

van. A fejlődési (rendellenességek gyakorisága sem ismert. A 

szakirodalomban leirtak olyan eseteket, amikor leukémiások ter

hességet viseltek ki közvetlenül a gyógykezelés alatt, vagy a 

gyógykezelés befejezése után néhány hónappal. Az esetleírások 

egy-két esetet ismertetnek, s nem észleltek gyakrabban veleszü

letett rendellenességet mint az egészségesek esetében. Természe

tesen a kisszámú adat miatt általános következtetéseket még 

nem lehet levonni. (30. 31. 33. 36. 40. 94. 116.)

A malignus hematológiai kórképekben 1960 óta kutatják 

kromoszóma aberrációkat. Megállapították, hogy a kromoszóma 

törések száma és a deléciók száma megemelkedett, amit maga az 

alapbetegsóg is okozhat, de hozzájárulhat a komplex kezelés is. 

Ezért időszerűvé vált a késői citogenetikai vizsgálatok elvég

zése, amikor a beteg kezelését már abbahagyták. (90. 91.)

a

Schuler és mtsai (92.) citogenetikai vizsgálatokat végez-
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tek már nem kezelt leukémiás gyermekek körében, s a következő 

kérdésekre kerestek választ: Található-e kromoszóma elváltozás 

a leukémiás gyermekekben a terápia befejezése után, amelyek je

lentősek lehetnek a késői genetikai kockázat, vagy egy újabb 

malignus folyamat szempontjából. Sister chromatid exchange-ek 

(SCE) számának emelkedését vizsgálták amelyek a mutagén és car- 

cinogón tényezők hatását jól jelzik, 3, 2-4, 2^-os SCE gyakori

ság növekedést találtak. A perifériás vérben található limfoci- 

ták tenyésztésével nyert adatok csak tájékoztató jellegűek a 

gonádok illetve az utódók veszélyeztettségére vonatkozóan, bár 

feltételezhető bizonyos összefüggés a perifériás szomatikus mu

táció és a gametikus mutációk között
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4. A fejlődési rendellenességek detektálása.

4.1. A fejlődési rendellenességek detektálása szervi szinten.

A fejlődési rendellenességek kialakulását több tényező be
folyásolja, amelyekkel a dolgozat előző részeiben részletesen 

foglalkoztam. Megnyilvánulásuk is különböző lehet.

A születéskor észlelhető rendellenességek néhány kivétel
től eltekintve makroszkópos elváltozások, amelyek egy vagy több 

szervhez lokalizálódnak, igy a szervek anatómiai felépitésükben 

eltérhetnek a normál anatómiai formától.

Az egyes szervekben vagy szervrendszerekben különböző gya
korisággal mutathatók ki, fejlődési rendellenességek, amelyek
nek az egészségre és az életkilátásokra gyakorolt hatása 

több féle lehet. A fejlődési rendellenességek súlyossága függ 

a károsodás mértékétől.

is

Nagyon súlyos károsodások: az élettel összeegyeztethetetle
nek, mint pl. életfontos szervek (agy, tüdő, máj, stb.) valame
lyikének hiánya, vagy súlyos deffektusa.

Az életet közvetlenül veszélyeztető károsodások, de meg

felelő beavatkozással esetleg megszüntethetők, mint pl. a nye

lőcső és bélcső elzáródások.

Súlyos rendellenességek, amelyek az életet közvetlenül nem

veszélyeztetik, de a gyermeket hajlamossá teszik életveszélyes
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betegségekre. Ilyenek a szív és érrendszeri, valamint a húgy
úti rendellenességek.

Életveszéllyel, működési zavarral nem járó, de torzitó hi
bák pl. számfeletti ujj, vagy hiányzó ujjak, a fülkagyló rend
ellenességei .

A szervi rendellenességek csoportjába tartoznak a rejtett 

deffektusok, amelyek külső vizsgálattal nem ismerhetők fel, s 

nem jelenítenek életveszélyt, pl. a hugyivari szervek működési 
zavarral nem járó alaki hibái.

4.2. Fejlődési rendellenességek detektálása biokémiai szinten,

A veleszületett anyagcsere betegségek, amelyek többségük
ben autoszomális recesziv öröklődésű rendellenességek, 
anyagcsere fejlődési rendellenességének foghatók fel. Szüle
téskor nem minden esetben észrevehetők, hatásukra kialakuló 

klinikai tünetek a gyermek fejlődése során alakulnak ki.

az

Vizsgálatuk csak biokémiai módszerekkel történhet. A vizs
gálat meghatározó jelentőségű, mert ha az anyagcsere rendelle
nességeket időben felismerik, akkor az általuk okozott klinikai 
tünetek megjelenése elkerülhető.

Az anyagcsere rendellenességek közül a fenilketonuria vizs
gálata ujszülöttkorban már megoldott, (a kötelező szűrővizsgá
lat keretében), ugyanabból a vérmintából a galaktosémia szűré
se is elvégezhető.
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Az anyagcsere zavarok oka enzim deffektus, vagy enzim hi

ány. Kimutatása történhet speciális enzim vizsgálattal, pl. 

glikogenosis kórképei esetében, vagy az enzimműködés hiánya 

következtében felszaporodó anyagcsere termékek kimutatásával, 

pl. fenilketonuria.

Az anyagcsere zavarok identifikálása vérmintából, vagy

vizeletből történik.
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5.1. Előző vizsgálótok.

A citosztatikumok komplex vizsgálatát megelőzően fizikai 

és kémiai anyagok mutagén és teratogén hatását vizsgáltuk állat 

kísérletekben. Ezeket a vizsgálatokat 1977 óta végezzük a SZOTE 

Orvosi Biológiai Intézetének Genetikai laboratóriumába JV '

Vizsgálataink során a következő, feltételezhetően mutagén, 

illetve teratogén ágensek hatását vizsgáltuk a meiotikus folya

matra, különös tekintettel a spermiogenezisre, de ezen hatásoknak 

az embrionális csontfejlődésre gyakorolt hatását is figyelemmel 

kisértük.

Vizsgálataink: Az egerek spermatocitáinak sugárérzékenysége a

meiotikus profázis különböző stádiumaiban.

Élelmiszeradalékok mutagén hatásának vizsgálata 

a meiotikus folyamatra.

Gyógyszerek teratogén hatásának vizsgálata kü

lönös tekintettel a csontrendszeri elváltozá

sokra .
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5.1.1, Az egerek spermatocitéinak sugárérzékenvsége a meioti- 

kus protézis különböző stádiumaiban.

Az utóbbi években számos vizsgálatot végeztek annak meg
állapítására hogy az egerek spermatogoniumainak röntgenbesu
gárzására milyen hatást vált ki a kromoszóma elváltozások vo
natkozásában. Ezek a vizsgálatok elsődleges spermatociták 

vizsgálatára terjedtek ki a diakinézis metafázis I-ben (1.38.), 

részben a besugárzott himek utódai semi-sterilitésának gene
tikai vizsgálatára (67.). Lényegesen kevesebb információval 
rendelkezünk maguknak a primer spermatocitáknak sugárérzókeny- 

ségével kapcsolatban. Mivel megfelelő technikák állnak rendel
kezésre a meiotikus sejtek tanulmányozására nem csak metafázis 

I-ben, de a Szemere - Chandley (101.) által bevezetett módosí
tott centroméra festés révén a metafázis II-ben is, érdemes
nek látszott megvizsgálni a spermatociták érzékenységét a be
sugárzás okozta aberráció kiváltásában a sejtek diakinézisé- 

ben (metafázis I. metafázis II. történt átvizsgálása utján).
I

A kísérlethez nem szorosan beltenyésztett egereket hasz
náltunk. A metafázis I. vizsgálatához 100 és 200-rad egész
testbesugárzást kaptak az egerek. A metafázis II. vizsgála
tát 200-rad besugárzás után végeztük el.

A besugárzás után az egereket nyaki- gerinc diszlokációval 
öltük meg, a kővetkező időpontokban: 6 óra, 21 óra, 5 nap, 9 és 

fél nap, 10 nap és 11 nap. A hat különböző időpontot annak meg
felelően választottuk ki, hogy a besugárzás után a sejtek diaki
nézis metafázis I-ben, illetve diakinézis metafázis II-ben le-
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gyenek: a diakinézis metafázis I-ben (6 óra), a diploténben 

(21 óra), a középső pachiténben (5 nap), zygoténben (9 és fél 

nap), leptoténben (10 nap), illetve prae-leptoténben (11 nap) 

történt besugárzás után, (A meiotikus osztódás ezen "menet

rendje" Kofman-Alfaro és Chandley (62.) munkájából származik.

Minden egérből 100 sejtet analizáltunk a diakinézis,me

tafázis I-re és 100 sejtet a metafázis Il-re, igy összesen 

besugárzási időszakonként 200 sejtet vizsgáltunk meg.

Megállapítottuk, hogy a két sugárdózis hatása között a 

korai meiotikus szakaszokban kisebb, a későbbiekben nagyobb 

különbségek vannak a kromoszóma átrendeződések indukciója te

kintetében .

»

A kiváltott kromatid törések szintje meredekebben (4.sz. 

ábra), az izokromatid töréseké (5,sz. ábra) és a fragmentumo

ké (6.SZ. ábra) fokozatosan emelkedik a meiozis előrehaladtá

val a prae-leptoténtől a diakinézisig, ez inkább az időará

nyos restitucióval, semmint a különböző méretű károsodással 

magyarázható.

Kromatid törések számának alakulása az osztódás

különböző fázisaiban, különböző Rtg dózisainak

hatására

4.sz. ábra% ------ 100 rád egésztest besugárzást
kapott csoport90 •

- - 200rád — II —
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Izokromatid törések számának alakulása

5.sz. ábra
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7
Fragmentum számának alakulása

6.SZ. ábra

%

90
80
70
60
50-
40
30
20
10 ^ — —

+» —t <—► stádiumPl L Z P D Dk



55

5.1.2. élelmiszeradalékok mutaqén hatásának vizsgálata a
meiotikus folyamatban.

Az Rtg sugárzós vizsgálatát követően olyan kémiai anya
gok mutagén hatását vizsgáltuk, amelyek az élet során gyak
ran kerülnek az emberi szervezetbe.

vizsgálatunkhoz a leggyakrabban al-Ezen anyagok közül 
kalmazott tartósítószereket (Na-benzoát és K-szorbát) használ
tuk fel, melyeket élelmiszerek és kozmetikai készítmények tar
tósítására használnak. A Na-benzoát a világon a legnagyobb 

mennyiségben felhasznált kémiai tartósítószer, élelmiszeripa
ri alkalmazását valamennyi állam engedélyezi.

Felmerült a kérdés, hogy ezek az anyagok vajon nem okoz- 

nak-e kromoszóma elváltozást a meiotikus folyamatban. A kér
dést állatkísérletben igyekeztünk tisztázni olymódon, hogy a 

him egerek a tartósítószer 1 %-os vizes oldatát (a konzerv
iparban használt mennyiségnek a tízszeresét) kapták intra- 

peritoneálisan.

A vizsgálatot a kezelés utáni 12. napon végeztük.Az idő
pontot úgy választottuk meg, hogy a kezeléskor prae-leptotón- 

ben lévő sejtek ekkorra az osztódás II. metafázisában legye
nek. Úgy gondoltuk, reálisabb eredményhez vezethet a mutagén 

hatásnak kitett spermatociták citológiai vizsgálata a II. 

méta fázisban, mert az osztódás ezen szakaszában a restituci- 

óval lényegében nem kell számolni, s igy az itt kapott ered
mények tükrözik a spermiumokban is előforduló kromoszóma 

aberrációkat.
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A kezelést követő 12. napon nyaki-gerinc dlszlokációval 
megöltük az egereket, az egér heréjéből kenetet készítettünk, 

s vizsgáltuk a non-diszjunkció előfordulását. (2.sz.táblázat)

Diádszámok megoszlása a vizsgált sejtekben
Na-benzoáttal kezelt egerek esetében.

2.8Z. táblázat

Vizsgált 

sej tek 

száma

Diádszám

21 << 19 19 2120x 20y

absz.
128 624 3 57 2sz.

% 100 1,63,2 2,3 48,4 44,5

20-nál kevesebb diádszám csak kevés esetben fordul elő
és ez technikai hiba következménye is lehet (a preparátum 

készítése közben a kromoszómák szétszóródhatnak), amit ter
mészetesen nagyobb gyakoriság esetén kórosnak tekintünk. Fi
gyelembe vettük viszont a két 21 darab kromoszómát tartalma-
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zó sejtet, amely biztosan non-diszjunkció következménye, elő
fordulási gyakorisága azonban nagyon kicsi.

Diádszám megoszlása a vizsgált sejtekben
K-szorbáttal kezelt egerek esetében.

3.SZ. táblázat

Vizsgált 

sej tek 

száma

Diádszám

< 19 21 <19 2120x 20y

absz.
183 1 91 190sz.

% 100 49,10,6 0,649,7

Mind a Na-benzoát, mind a K-szorbát kezelés hatására lét
rejött elváltozás gyakorisága nagyon kicsi, különösen az Rtg 

sugárzások okozta elváltozásokhoz képest, ahol a gyakoriság 

50 % felett is lehet.
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5.1.3. Gyógyszerek (Hormofort, Pipolphen, Adreson) tera toqén

hatásának vizsgálata, különös tekintettel a csontrend

szeri elváltozásokra.

Kísérletet végeztünk a terhességben gyakrabban használt 

egyes gyógyszerek (Hormofort, Pipolphen), olyanok melyeket 

gyakorlatilag minden terhes kap, valamint ezzel összehasonlítva 

a terhesség esetén ellenjavait gyógyszer (Adreson) teratogén 

hatásának vizsgálatára.

ъ

A kísérletben felhasznált gyógyszerek hatástanilag, 

miai felépitésükben és terápiás alkalmazásukban is különböznek 

egymástól. Abortusz veszély fennállása esetén Pipolphen és 

mofort alkalmazása igen elterjedt, az Adreson viszont a terhes

ség esetén ellenjavalt, magzatkárositó hatása miatt. (39. 71.)

ké-

Hor-

A Pipolphent erős antihisztamin hatása miatt fájdalom csil

lapítóként is használják. Kifejezett szedativ hatása az emberi 

terápiában mellék hatásként jelentkezik. (50. 61.)

A szülészeti osztályokon a 70-es évek elejétől 

veszély esetén, vagy a terhesség alatti görcsök jelentkezése

kor Pipolphent alkalmaznak, csakúgy mint hormonális terápiát is. 

Abból a feltevésből kiindulva, hogy a spontán vetélések hátte

rében a sárgatest, vagy a lepény elégtelen működése áll, 

kísérelték a fenyegető vetéléseket exogén hormonokkal befolyá

solni.

^abortusz

meg-

A hormonális protektiv terápia, kezdetben progeszteron ada-
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golást jelentett, mivel a terhesség fennmaradását fiziológiás 

körülmények között, a progeszteron biztosítja. A leghatásosabb 

termék a 17 - hydroxyprogeszteron - capronát (Hormofort), pro- 

gesztativ hatása a progeszteronénál kétszer erősebb és négyszer 

hatásosabb. Ma a protektiv terápiában is csaknem kizárólag a 

Hormofort kerül alkalmazásra (Gestanon és Túrinál mellett) mi

vel a szintetikus progeszteron és ösztrogének magzatra kifej

tett kárositó hatása bizonyítottnak vehető. (76.)

Kísérletünkhöz CBA egértörzshöz tartozó egereket használ

tunk. A kísérleti állatokat öt csoportba soroltuk.

1. csoport: Kontroll (kezelésben nem részesültek)

2. csoport: Pipolphenes kezelés (Pipolphen 2 mg/kg. i.p.)

3. csoport: Hormofort kezelés (Hormofort 10 mg/kg. i.p.)

4. csoport: Adreson kezelés (12,5 mg/kg, i.p.)

A kezelést a 2.3.4. csoportban a párosodástól számított 3. 

napon kezdtük a továbbiakban három naponként ismételtük össze

sen öt alkalommal.

5. csoport: Adreson kezelés (12,5 mg/kg. i.p.)

A kezelést a párosodástól számított 1-5 nap között össze

sen ötször végeztük el.

Vizsgálatunk célja annak eldöntése, hogy ezeknek a gyógy

szereknek lehet-e szerepük az ajak- szájpadhasadék, illetve 

embrionális csontfejlődési zavarok kialakulásában. A kezelés



60 -

időpontját az embrionális csontfejlődés figyelembe vételével 
a teratogenetikai terminációs periódusokban alkalmaztuk (ki
véve az 5. csoportot) különös tekintettel a szájpadzáródás 

időpontjára.

A magzatok csontváz rendszerét Noback-féle (73.) festési 
eljárással tettük tanulmányozhatóvá. Összesen 190 újszülött 

egér csontvázát vizsgáltuk meg, az alábbi megoszlásban: kont
roll 47, Pipolphennel kezelt 56, Hormoforttal kezelt 29, Ad-
resonnal kezelt 25, illetve a vemhesség 1-5 napja között Ad-\
reson kezelésben részesült egerek utódainak száma 33 volt.

Az első három csoportban általános morfológiai elválto
zásokat nem találtunk, viszont minden csoportra jellemző

magjának hiánya. (4.sz. táb-volt a falanx II. csontosodási
lázat)

A kontroll és a kezelt állatok csoportjában előfor
duló falanx II. csontosodási magjának hiánya %-os

megoszlásban.

4.8Z. táblázat

Kísérleti Magzatok
száma

Hiányzik a 
II.falanx 
csontosodá- 
sl maq.la

%-ban
csoportok kifejezve

14Kontroll 47 29,8

16Pipolphen 56 28,6

Horraofort 6 20,729

Ad reson (1.) 25 5 20,0

Adreson (2.) 33 21,07
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A 4.SZ. táblázat alapján összevetve a kontroll és a ke

zelt állatok csoportjában előforduló falanx II, csontoso

dási magjának hiányát, nagy eltéréseket nem találtunk. A fa

lanx II. csontosodási magvak hiánya az újszülött egerekben 

fiziológiás jelenség (126.), amelyek gyakoriságát az álta

lunk adott gyógyszerek nem növelték.

Azokban az újszülött egerekben, amelyeknek az anyja a 

vemhesség 3.-15. napja között Adreson kezelésben részesült, 

csaknem mindegyike hordozott valamilyen csontrendszeri el

változást, ezek közül kiemelkedőnek tartottuk, hogy azokban 

az egér embriókban, amelyekben a szájpadiv záródási vonalát 

meg lehetett Ítélni, a záródás tökéletlen volt, s kisebb, 

nagyobb szájpadhasadék alakult ki. (7.sz. ábra)

Tátongó szájpadhasadék.
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Az egerek egyedfejlődése során a száj pad záródása az emb
rionális fejlődés 9.-17. napja közé esik. A nagy statisztiká
kat figyelembe véve, a száj pad záródásának idő megoszlása Gauss 

eloszlást mutat, ami arra utal, hogy a szájpadzáródás létrejöt
tét több gén határozza meg, és a környezeti tényezők is erősen 

befolyásolják a fejlődés menetét.

A beltenyésztett egértörzsek között az A/Dax törzs egye- 

deiben a szájpadhasadék spontán megjelenése gyakori (8.sz.áb- 

ra). A CBA egerek esetében nagyon ritka a szájpadhasadék spon
tán kialakulása, ebből következik, hogy a kisérleti egerek
ben kialakult szájpadhasadék oka a vemhesség idején adagolt 
Adreson. Kortizon tartalmánál fogva csökkenti a száj pad záró
dási folyamat sebességét és a 17. napon túlra tolódik az a 

fázis, amely a záródást megelőzi. Ekkorra azonban a záródás 

már nem következik be a koponya konfigurációjának megválto
zása miatt (7. 8. 9. 17. 39. 57.).

Ezen kísérleti eredmények összegezéseképpen megállapít
hatjuk, hogy a három gyógyszer közül a Pipolphen és a Hormo- 

fort csontrendszeri elváltozást nem hoz létre,az Adreson vi
szont - a kortizon tartalma miatt - az egész csontváz rend
szerben elváltozást idéz elő (9. 10. 11.sz. ábra), amelyek 

közűi kiemelkedik a szájpadhasadék gyakori megjelenése.
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A szá.jpad záródása és a szá.ipadhasadék relativ

megoszlása A/Oax egerekben normálisan és korti-

zon kezelés után. (8.)

8.sz. ábra

megoszlás küszöb

A/Jax+kortizonA/Jax

idő

b
>
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Adresonnal kezelt egér utódjának csont

váza. A jobb hátsó végtagon 2 metatar-

zus összenőtt. Ujj hiány.

10.sz. ábra

>

H1mm
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Adresonnal kezelt egér utódjának csontváza.

Az arc orri része jelentősen megrövidült. A

farok csigolyák száma kevesebb.

11.sz. ábra

/

V
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5.2. Jelen vizsgálatok.

5.2.1. Citosztatikumok (Vincristin, Vinblastin) komplex
vizsgálata.

A daganatos betegségek terápiájában, a daganatsejtek osz
tódását gátló citosztatikuRioknak jelentős szerepük van. A ci- 

tosztatikus kezelés esetén на már ritkán alkalmaznak egy gyógy
szerféleséget, egyre inkább tért hódit a több citosztatikum 

egyidejű adásának elve és gyakorlata. A gyógyszer kombinációk 

egyik komponense a Vincristin és/vagy Vinblastin.

A limfoblasztos leukémia esetén a Vincristinnel és Vin- 

blastinnal jelentős eredményeket értek el mind a felnőttek, 

mind a gyermekek gyógyításában. A leukémiában szenvedő gyer
mekek a citosztatikus kezelés hatására remisszióba hozhatók 

és egy részük teljesen gyógyul. A gyógyult gyermekek elérhe
tik a reproduktiv kort, igy számolni kell ezen gyermekek utó
daival. Felmerül a kérdés, hogy a gyógyszeres terápiának mi
lyen következményei lehetnek az utódokban. Erre a kérdésre 

választ keresve vizsgálatainkat a citosztatikumok komplex 

vizsgálatának irányába végeztük.

1. / Az egerek spermatocitáinak érzékenysége a citoszta
tikus kezelésre.

2. / A Vincristin és Vinblastin esetleges mutagén hatá
sának vizsgálata az embrionális kromoszóma készlet

ben .
3. / A Vincristin és Vinblastin teratogón hatásának vizs

gálata, különös tekintettel a csőntrendszeri elvál

tozásokra •
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5.2.1.1. Vizsgálati anyag és módszer.

A vizsgálat célja annak eldöntése volt, hogy a Vincristin 

és a Vinblastin adagolás okoz-e elváltozásokat a meiotikus fo
lyamatban, az embrionális kromoszóma készletben, és a vázrend
szer fejlődésében. A kérdést állatkísérletben igyekeztünk tisz
tázni.

A vizsgálathoz nem szorosan beltenyésztett egértörzseket 

használtunk. A Vincristin és Vinblastin adagjának kiszámításá
nál az ember esetében alkalmazott terápiás dózist vettük fi
gyelembe. (Vincristin 0,10 mg/kg/hót, Vinblastin 0,10-0,15 

ragAg/hét.)

A terápiás dózist átszámítottuk az egér testtömeg kiló- 

grammjára, s igy megkaptuk, hogy az egér esetében a dózis 

nagysága 0,002 mg. Ezzel a dózissal kezeltük az egereket int- 

raperitonealisan naponta, összesen 7 alkalommal, a vizsgála
ti célnak megfelelően.

5.2.1.1.1. Vincristin és Vinblastin kémiai szerkezete.

A Vincristin és Vinblastin citosztatikus hatású gyógysze
rek, a Vinca rosea növény alkaloidái. Ezen alkaloidák az expe
rimentális tumorok ellen hatásosnak bizonyultak, eredményesen 

alkalmazzák az emberi daganatos megbetegedésekben. (Hodgkin- 

kór, here-, ovarium-* 

leukémia, Wilms-tumor•) (111. 112.)
korion karcinoma, akut limfoblasztos
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Vincristin és Vinblastin szerkezeti képlete (111.)

12.sz. ábra

N

НэС-ООС
т

HjCO
НО СОО-СНз

R: CH2 - Vinblastin
VincristinR: CHO

5.2.1.1.2. Vincristin és Vinblastin hatásmechanizmusa.

A Vincristin és Vinblastin kémiai felópitése hasonló, а 

tumorsejtekre kifejtett hatásuk is azonos.

Világszerte kiterjedt kutatások vizsgálják a vinka alka
loidok citológiai hatását. Ezek a vizsgálatok a vegyületeknek 

a citoplazmatikus mikrotubulusokra kifejtett dezorganizáló ha
tását helyezik előtérbe. (68.)

A Vinblastin a sejtosztódást a metafázisban gátolja,hatá-
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sát antimetabolitként fejti ki. Gátló hatása az aminosav szin
tézis megzavarásán keresztül történik. Elsősorban a glutamin- 

savnak és az argininnek a sejtekbe való beépülését gátolja, de 

hat a prolin, a glutamin és a triptofán felvételére is. A da
ganatsejtek finom struktúrájában elektroraikroszkópos vizsgálat
tal megállapítható, hogy már 3-6 órával a 

után a mitokondriumokban degenerativ elváltozások lépnek fel, 

majd magelváltozások figyelhetők meg. Fénymikroszkóppal is jól 

megfigyelhető a kromoszómák sajátságos tömörülése, ami a mito- 

tiku8 orsó hiányából adódik. (11. 43. 112.)

Vinblastin beadása

A Vincristin szintén az osztódás metafázisában hat a sejt
osztódásra, a mitotikus orsó károsodását idézi elő.Mindkét vin- 

ka alkaloid metafázis blokkot idéz elő azáltal, hogy az osz
tódási orsó kialakulását gátolják. Az osztódási orsó mikrotubu- 

lusokból épül fel, de ezen struktúrák a sejtek citoplazmájában 

is megtalálhatók, szabad és membránhoz kötött formában. (56.)

A mikrotubulusok számos sejtfunkcióban vesznek részt: a 

sejtosztódás, a szekréció, a differenciáció és a sejtalak 

fenntartáséban.

A vinka alkaloidák citotoxicitásának mechanizmusa nem tisz
tázott (12.). Tumorellenes hatásukat többnyire mitozist gátló 

képességükkel magyarázták, feltételezve, hogy a mitozisban meg
rekedt sejtek életképtelenné válnak. Csuka és mtsai (11. 12.) 

kísérletet végeztek a Vincristin és a Vinblastin hatásmechaniz
musának tisztázására,s megállapították,hogy a vinka alkaloidok 

az interfázisban lévő sejtek valamennyi membránját károsítják.
A membrán károsító hatás a szer adagolása után három órával
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észlelhető, ezért ez nem vezethető vissza a membránkomponensek 

szintézisének gátlására (12.) Valószinű, hogy a membrán káro

sodások a vinka alkaloidok és a membrán komponensek közötti 

kölcsönhatás következményei. A membránok felépítésében a mik- 

rotubulusoknak is nagy szerepük van* A mikrotubulusok a tubu

lin fehérje polimerizálódásával jönnek létre, s minden olyan 

kémiai vagy fizikai hatás, amely a polimerizálódást megzavar

ja, megakadályozza a mikrotubulusok létrejöttét (11.12.43.112.).

A vinka alkaloidok valószinüleg két lépésben hatnak: 

1. a mikrótubulusok átalakítása oldható tubulinná.

2. az oldott tubulin rendellenes polimerizációjával.

Csillik és mtsai perineurálisan alkalmazott citosztatikus 

vegyületek (Vincristin, Vinblastin) hatását vizsgálták a pri

mer szenzoros neuron perifériás és centrális nyúlványaira, s 

megállapították, hogy a Vincristin és Vinblastin az axonális 

transzport-mechanizmus gátlása révén idéznek elő degenerativ 

atrofiát a Rolando állományban, perifériás 

neráció nélkül.(68. 105.)

ller féle dege-

Az axoplazma áramlását a neurotubulusok mikromotilitás 

révén segítik elő, ezért ha a neurotubulusok szerkezete dezor- 

ganizálódik, az axoplazma áramlása zavart szenved. Transneurá- 

lis degeneráción, vagy atrofián az egyes neuron láncokban elő

forduló jelenséget értjük, amelynek következtében egyik neuron 

pusztulása nyomán a lánc következő szemét képező neuron is vál

tozást szenved. Ez az elváltozás nem feltűnő a kifejlett szer-
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vezetben, de fiatal korban és méginkább a fatális életben lét
rejött neuronpusztulás erősen kihat a lánc további neuronjaira 

és ezek visszamaradnak fejlődésükben, amelynek következménye 

súlyos idegrendszeri károsodás lehet. (102.) A neurotoxicitás 

a Vinblastin és Vincristin kezelés mellékhatásaként jelent
kezik.

A sejt alakjának, funkciójának megváltozása szoros kapcso
latban van a mikrotubulusok összerendezett működésével. A mikro- 

tubulusok képződésének megzavarása maga után vonja bizonyos 

sejtfunkciók megváltozását (osztódás, differenciálódás). Való
színűleg ezek a hatások a felnőtt szervezetben reverzibilis 

változásokat eredményeznek, s a hatás megszűnte után ezek a 

funkciók helyreállnak.

Egész más a helyzet a fetális életben,ahol ezek a válto
zások a fejlődés további menetére döntő fontosságúak lehetnek 

és irreverzibilis károsodásokat eredményezhetnek.Ezek a káro
sodások okozhatnak magzati halált - ha a károsodás nagy mér
tékű - vagy hatásuk fejlődési rendellenességek kialakulásában 

mutatkozhat meg.
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5.2.1.1.3. Vizsgálati módszerek.

Az újonnan előállitott és szélesebb körű emberi használat

ra szánt gyógyszereket, vegyszereket alá kell vetni a kisérle- 

tes mutagén és teratogén vizsgálatoknak.Az anyagok mutagén és 

teratogén vizsgálatára számos módszert dolgoztak ki, univerzá

lis módszer azonban nincs.

Mutagenitási tesztek:

a. / mikroszoma mutagenitási teszt

b. / specifikus mutációs teszt

c. / domináns-letális teszt

d. / citogenetikai teszt rendszerek

e. / meiotikus teszt

A gametikus mutációk feltárásának egyik módja az ivarmi

rigyekben fejlődő ivarsejtek kromoszóma mutációjának vizsgála

ta . A másik módszer, már indirekt módszer, amikor a kromoszóma 

elváltozásokat az utódokban vizsgáljuk.

Kisérleti anyagunkban a mutagenitási tesztek közül a mei

otikus tesztet és a fetális citogenetikai vizsgálatot alkalmaz

tuk .

Meiotikus teszt:

1./ A kezelt hím egereket nyaki diszlokációval megöltük, 

a heréket kipreparáltuk, és fiziológiás sóoldatba he

lyeztük .
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2. / Hipotonizálás: a tokjától megfosztott heréket 1 %-os

Na-citrátba helyeztük 15 percre.

3. / A vizsgálati anyagot felapróztuk, ülepítettük.

4. / Centrifugáltuk, ezres fordulatsaámmal 5 percig, a fe-

lüluszót leöntöttük.

5. / Fixálás: metanol- jégecet 3:1 arányú keverékével 40

percig.

6. / Centrifugálás és fixálás az előbbiek szerint három

szor egymásután.

7. / Az utolsó centrifugálás. után, ha a felüluszót leöntöt

tük, néhány cepp friss fixálót teszünk a csővekbe és 

az üledéket óvatosan fölrázzuk.

8. / A szuszpenziót tárgylemezre kicsöppentettük.

9. / Száritás.

10. / Festés karbol-fuxinnal.

11. / Differenciálás alkohol-ecetsav 3:1 arányú keverékével.

12. / Desztiláltvizes öblités.

Fetális citogenetikai vizsgálat:

1. / A vemhes nőstény egereket, a vemhessóg 11. napján nya-

ki diszlokációval megöltük.

2. / Szekcióval az embriókat kiemeltük és fiziológiás só

oldatba helyeztük.

3. / Amnion burok lefejtése és Vincristint tartalmazó táp

talajba helyezése 60 percre.

4. / Hipotonizálás: a táptalajt leszívtuk és 1 %-os citrát-

ban hipotonizáltuk 15 percig.

5. / Fixálás, metanol-jógecet 3:1 arányú keverékével.
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6./ A készítményt óraüvegre helyeztük és 18-20 csepp 45%- 

os ecetsavat adtunk hozzá, 4 percig ebben az oldatban 

tartottuk.

7. / A sejtek fellazulásának ellenőrzése.

8. / Tárgylemezre kicsöppentettük a Pasteur pipettával, né

hányszor felszívtuk és visszafujtűk.

9. / Száritás melegitőlapon.

10./ Giemsa- oldattal festettük.

A csontfejlődésre kifejtett hatás vizsgálata Noback-féle fes

tési eljárással:

1./ Az újszülött egerek zsigereit közvetlenül a születés 

után boncolással eltávolitottuk.

2. / Fixálást 95 %-os alkoholban végeztük.

3. / A roncsolást 95 %-os alkohol és hydrogénperoxid 9:1

arányú keverékével végeztük.

4. / A mintákat ezután újra 95 %-os alkoholba tettük,míg

felszívásra alkalmassá nem váltak.

5. / A tisztítást és a festést szimultán végeztük KOH

Alizarin-red S. keverékében. A KOH koncentrációja 

magzat méretétől függ. Kísérletünkben 0,25 %-os kon- 

cenrációját alkalmaztuk.

6. / A preparátum akkor volt kész, amikor a lágyrészek meg

felelően maceráltak és teljesen feltisztultak, a cson

tok alakja világosan láthatóvá vált.

7. / A magzatot glicerinbe dehidrálva tároltuk.

és

a

г
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5.2.1.2. Az állatkísérlet leirása.

5,2.1.2.1. Az egerek spermatocitáinak érzékenysége a citoszta-

tikus kezelésre.

A kísérlethez nem szorosan beltenyésztett egereket használ

tunk. A metafázis II. vizsgálatához 0,002 mg/nap dózissal kezel

tük a hím egereket. A kezelést követő 11. napon az egereket nya- 

ki- gerinc diszlokációval megöltük. A keneteket elkészítettük.

Mind a Viblastin, mind a Vincristin-re nézve 200-200 mei- 

otikus metafázist vizsgáltunk. A Vincristin esetében ebbőla 200 

3-at találtunk hipoploidnak,s mindössze 1-et hi-metafázisból

perploidnak.

Mivel - mint azt már az előzőekben kifejtettem - a hipop- 

loid sejtek technikai műtermékek lehetnek, s valódi hatást csak 

a hiperploid sejtek jelzik, ez mindössze 0,5 %-os aberráció 

gyakoriságot jelent.

A Vinblastin esetében a hiperploid sejtek megoszlása ha

sonló volt a Vincristinéhez, a hipoploid sejtek számát pedig 

4-nek találtuk, ami szintén 0,5 %-os aberráció gyakoriságot 

jelent.

A kromoszómák aberrációinak gyakorisága azt jelzi, hogy a 

vizsgált szerek a meiotikus folyamatot alig befolyásolják.
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5.2.1.2.2. A Vincristin és Vinblastin mutaqén hatásának a

vizsgálata az embrionális kromoszóma készletben.

A Vincristin és Vinblastin mutagén hatásának vizsgálatát 

az embrionális kromoszóma garnitúrában az amnion citogenetikai 

módszerrel végeztük el.

Vizsgálatunk kiterjedt a párositás előtt 42 nappal Vinblas- 

tinnal, vagy Vincristinnel kezelt him egerek utódaira, vala

mint azoknak a nőstény egereknek az utódaira, amelyeket a 

hesség ideje alatt Vincristinnel, vagy Vinblastinnal kezeltünk.

vem-

A him egerek kezelését a párosítást megelőzően 42 nappal 

végeztük el, ennyi idő szükséges az egér spermiumainak kifejlő

déséhez. A kezelést összesen hét napon keresztül végeztük napi 

0,002 mg. Vincristinnel, vagy Vinblastinnal, intraperitoneáli-

san.

A nőstények esetében a kezelést a vemhesség 3. napján 

kezdtük el és összesen hót alkalommal ismételtük, hét egymást 

követő napon 0,002 mg/nap dózisban Vincristinnel, vagy Vinblas

tinnal intraperitoneálisan. A vemhesség első napjának tekintet

tük azt a napot^amikor a vaginális dugó látható volt. (A vagi- 

nális dugó a párosodási követően 12 óráig látható, ezért napon

ta kétszer ellenőriztük, hogy a párosodás megtörtént-e).

A párosodás után a nőstény egereket külön tettük és a vem

hesség 12. napján a vemhes anyát nyaki diszlokációval megöltük, 

és szekcióval kiemeltük az embriókat. A továbbiakban a citogene-
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tikai módszernek megfelelően jártunk el. Minden egérembrió am- 

nionjából két preparátumot készítettünk. Lemezenként 100 sej

tet vizsgáltunk meg, igy minden egér embrióból összesen 200 

sejtet vizsgáltunk meg. Azokat a sejteket vettük figyelembe, 

amelyek az osztódás metafázisában voltak, s a kromoszómák jól 

szétterültek, megszáraolhatóak voltak. A jól szétterült mitozi- 

sokat lefényképeztük.

Az egerek sejtjei 40 kromoszómát tartalmaznak. A kromo

szómák mind akrocentrikusak. (13.sz. ábra)

40 kromoszómát tartalmazó sejt.

13.sz. ábra
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Az egész vizsgálati sorozatban mindössze 1 hipoploid sej
tet találtunk, olyan kísérleti összeállításban, melyben a him 

egeret Vinblastinnal kezeltük, illetve 1 tetraploid sejtet ab
ban a kísérleti összeállításban,araikor nőstény egereket kezel
tünk Vincristinnel.

Hipoploid sejt. *

14.sz. ábra

* *
* *%

.
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Tetraploid sejt.

Ebből ismételten az a következtetés vonható le,hogy azok

ban az embriókban, amelyeknek amnionjából kromoszóma prepará

tumot lehet késziteni, lényeges elváltozást nem találtunk 

kromoszómák számára vonatkozóan.

-is»*'

a

%

s
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5.2.1.2.3. A Vlncristin és Vinblastin teratoqén hatásának
vizsgálata, különös tekintettel a csontrendsze
ri elváltozásokra.

Kísérletünkben vizsgáltuk azt, hogy a Vincristin és a 

Vinblastin adása okoz-e csőntrendszeri elváltozásokat a fej
lődő embrióban.

Vizsgálatunk itt is kiterjedt a párosítás előtt 42 nappal 
0,002 mg/nap dózisban hét napon keresztül intraperitoneálisan 

Vincristinnel és Vinblastinnal kezelt him egerek utódaira, va
lamint azoknak a nőstényeknek az utódaira, melyeket a vemhes- 

ség 3., 5«, 7., 9., 12. és 15. napján, 0,002 mg/nap dózisban 

intraperitoneálisan kezeltünk, figyelembe véve a csontrendszer 

fejlődésének teratogenetikai terminációs periódusát.A verahes- 

ség 20-21. napján megszületett embriókat megszámoltuk és a No- 

back-féle festési eljárással megfestettük,hogy a csontvézrend- 

szer jól láthatóvá váljon. Az anyákat nyaki diszlokációval meg
öltük, felboncoltuk és az uteruszban a tapadási pontokat meg
számoltuk. Az embriókat és a tapadási pontokat.anyánként tar
tottuk nyilván.

Az anyák csoportosítása:

1. csoport: Azon anyák, melyeket Vincristinnel kezelt him
egerekkel párosítottunk.

2. csoport: Azon anyák, melyeket Vinblastinnal kezelt him
egerekkel párosítottunk.

3. csoport: Kezeletlen him egerekkel párosított anyák
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melyeknek a kezelését Vincristinnel a vem- 

hesség 3. napján kezdtük.

4. csoport: Kezeletlen him egerekkel párosított anyák, 

melyeknek a kezelését Vinblastinnal a vem- 

hesség 3. napján kezdtük.

5. csoport: Kontroll

Lényeges különbséget találtunk a megszületett egyedek 

számának megoszlásában csoportonként.(5.sz. táblázat)

A született magzatok és a tapadási pontok számának

összehasonlítása citosztatlkumokkal kezelt csopor

toknál .

5.sz. táblázat

Vemhesség alatt kezelt
anyák

Kezeletlen nőstények párosí
tása kezelt hímekkel

VinblastinAnyai
csoport

Kontroll
csoport

VinblastinVincristinVincristin
NNÍ NINII:0 0000 0000 0000 00:8 :.2. : ОО О

Anyák
szama 5115 1 1 11 1 1 1 11 1 51 1 11 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5

Látható ta
padási pon
tok száma

37 7 6 3445 7 6 8 8 4 5 8 7 8 32 8 7 69 10 7 11 88 7 41 89 8 9

Született
magzatok

száma
5 8 31 1 19 7 8 6 7 6 6 6 8 2 2 14 3 4 437 8 9 3 6 3 6 6 2329

Felszívódott
magzatok

száma
1 1 2 4 7 1 8 16 2 1 3 6 3 4 6 5 3 2 15 18 11

Magzah
felszívódás 14,512 14 22 9,7 7014,5 72,9 353 25 375 - 14275 80 75566040,23371 145- %3

%

J <v-'i-> V '

Л".
i'
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A táblázatban foglalt értékeket alátámasztják azok a 

megfigyeléseink, hogy amikor a nőstény egereket a vemhessóg 

félidejében felboncoltuk, az embriók száma lényegesen több 

volt, viszont jelentős nagyságbeli különbséget észleltünk 

az egyes magzatok között. (16.sz. ábra)

Egy anya különböző fejlettségű embriói az 

embrionális fejlődés 12. napján.

16.sz. ábra

£* ф €> lg

£* a H
^ Imm
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Nyilvánvaló, hogy azok oz embriók, amelyek a fejlettsé
gűkben vieezamaradottak, a vemhesség végére az uterusba fel
szívódtak. Ezzel magyarázható, hogy megszületéskor az egyed- 

szám lényegesen kevesebb volt a vártnál. A szakirodalmi adatok 

(26.)szerint a magzati felszívódás 20%-ig normálisnak vehető.

Különös figyelmet érdemel, hogy amikor Vincristinnel ke
zeltük az egereket, a felszívódás aránya lényegesen megemel
kedett (75-80 % körül volt), s jóval meghaladta a szakiroda- 

lomban közölt normálisnak vehető értéket.

A Vinblastinnal történt kezelés esetén, a magzati felszí
vódás magas arányát (40-60 %), csak abban az esetben tapasz
taltuk, amikor a nőstény egereket a vemhesség ideje alatt ke
zeltük, mig ha a him egereket kezeltük párosítás előtt,a mag
zati felszívódás mértéke a normál érték maximuma körül volt.

A megszületett egérembriók csontvázrendszerét a Noback- 

féle festési eljárással tettük tanulmányozhatóvá.A módszer 

eredményeként a csontokhoz kötődött festék (Alizarin-red S)a 

csontokat kék színben tünteti fel, amelyek ezáltal jobban 

vizsgálhatók.mint Rtg felvételen. Megfelelő festési techni
ka esetén ugyanis a csontokat körülvevő szövetekben nincs 

zavaró festődés.
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A vizsgálatot 86 egér esetében végeztük el, A vizsgált 

egerek, olyan anyák utódai, amelyeket részben a vemhesség 

ideje alatt Vincristinnel,vagy Vinblastinnal kezeltük,illet

ve olyan anyák utódai amelyeket Vincristinnel, vagy Vinblas- 

tinnal kezelt him egerekkel párosítottunk.

A jól festődött csontvázakat sztereomikroszkóppal vizs

gáltuk és kerestük a csontrendszer elváltozásait, torzulása

it. A csontrendszer átvizsgálása után a 86 egér csontváza 

közül egyben sem találtunk eltérést. A csontosodási magvak 

jól festődtek, a csontvázrendszer szabályos volt, mint a 

kontroll egerek csoportjában. (17.sz. ábra)
I

l^ l\ ti,и ✓ И
Vincristinnel kezelt egér csontváza

17.sz. ábra
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6. Megbeszélés.

A citosztatikumokkal (VCR, VLB) végzett vizsgálataink ered

ménye azt a látszatot kelti, mintha a Vincristin, Vinblastin nem 

rendelkezne mutagén teratogén hatással, mivel sem a meiotikus fo

lyamat vizsgálata során, sem az embrionális kromoszómakészlet 

vizsgálatakor kromoszómaszámbeli elváltozást nem találtunk, va

lamint a csontvázrendszer fejlődése is normálisnak bizonyult.

Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy azokban a kisérleti 

portokban, ahol a nőstény egereket a vemhesség ideje alatt 

zeltük Vinblastinnal vagy Vincristinnel, az embrionális fejlő

dés félidejében az embriók fejlettsége különböző volt. Megszüle

téskor viszont a magzatok száma kevés volt, különösen ha figye

lembe vesszük az uteruszban található tapadási pontok számát is 

(lásd 5. táblázat.)

cső-

ke-

Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy valószinűleg 

azok az embriók, amelyek az embrionális fejlődés félidejében a 

fejlődésben elmaradtak, a vemhesség végére felszívódtak. Ha a 

magzati felszívódás százalékos arányát vizsgáljuk, megállapít

hatjuk, hogy a felszívódás mértéke 70-80 % körül mozog (lásd 5. 

táblázat), ami lényegesen meghaladja a megengedhető felszívódá

si értéket, ami a szakirodalmi adatok szerint maximum 20 %-ig 

normálisnak vehető. (26.)

Az embrionális fejlődésben való lemaradás és a felszívódás

mértéke mindenféleképpen arra enged következtetni, hogy a Vinc- 

ristinnek és Vinblastinnak nagy a toxicitásé*

У
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A citosztatikus kezelés során a terápiás dózis és a toxi

kus dózis közötti szűk hatásspektrum következtében elképzelhe

tő, hogy bizonyos egyedekben az alkalmazott dózis vagy semmi

féle elváltozást nem hozott létre, vagy olyan mértékű elválto

zás következett be, mely a magzatok halálát okozta.

Bár az állatkisérleti adatok eredményeinek emberre való 

extrapolálása nagyon megfontolandó, mégis úgy gondoljuk, hogy 

ezek az eredmények is alátámasztják azokat a humán megfigyelé

seket, amelyek azt mutatják, hogy a citosztatikus kezelés ha

tására emelkedik a halvaszülések és a spontán abortuszok száma. 

(71. 82. 86.).
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7..összefoglalás

Mivel napjainkban a környezeti ártalmak okozta elválto

zások áiinau az érdeklődés előterében,összefoglaltuk ezen ár

talmak mibenlétét és hatásmechanizmusát,és állatkisérletben 

vizsgáltuk a mutagén és teratogén effaktusokat,részben egyes 

gyógyszerek és vegyszerek, részben az ionizáló sugárzás vonat

kozásában .

A mutagenitási vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a 

Rtg sugárzás hatására a meiozisoan a kromatid coresek szintje 

emelkedik , a meiozis előrehaladtával. A vizsgált gyógyszerek és 

vegyszerek esetéoen a kromoszóma aberráció kialakulását nem ta

pasztaltuk,sőt a citosztatikumok esetén,ahol a kromoszóma vizs

gálatot az utódokban is elvégeztük, szintén nem találtunk lé

nyeges eltérést, ami ezen anyagok mutagén hatását bizonyítaná 

/ a kromoszóma aberráció gyakorisága 0,5 - 1 % volt/

A gyógyszerek teratogen natasanak vizsgaiatakor a csunt- 

rendszer elváltozásait követtük. A vizsgált gyógyszerek közül 

az Adreson okozott a csőntrendszer fejlődésében elváltozásokat 

/farokcsigolyák száma csökkent , metatarzus összenövés/ Különö

sen a szájpadhasadék gyakoriságának emelkedése volt kiemelkedő 

/ kontroll egereküen u,z % , Adreson kezelés esetén 78 % -oan 

fordult elő/

Az állatkisérleti vizsgálatokból úgy tűnik, hogy a citosz- 

tatikumok nem rendelkeznek mutagén, illetve teratogén hatással,
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jóllehet humán vonatkozásban a citosztatikumok teratogén és 

mutagén hatással gyanusithatók.

Figyelemre méltó a citosztatikumok embriotoxicitása, ami 

humán vonatkozásban a spontán abortuszok és a halva szülések 

számában nyilvánul meg. Az állatkisérletben a magas felszivó- 

dási arány / 60 - 80 % / is ezt látszik aiatámasztani. Az embrió ' 

nális fejlődés félidejében a magzatok között lényeges méret

űén különbséget találtunk, s ugyancsak magas volt az embriók 
i

felszivodási aránya. E két jelenség között az összefüggés 

nyilvánvaló , s valószinjü^ magyarázat tál szolgál az elváltozá

sok alacsony frekvenciájára.

1

Bár a citosztatikumok a terhességben ellenjavalltak,és 

alkalmazásuk esetén a terhesség megszakítást javasolják, mégis 

úgy gondoljuk, hogy feltétlenül szükséges ezen anyagok mutagén 

és teratogén hatásával foglalkozni , különösen figyelembe véve 

azt a tényt, hogy bizonyos fiatalkori daganatos megbetegedesek

eseten a cirosztatikus kezelés után növekszik azon gyermekek
/

száma,akik meggyógyultak, s igy számitani lehet az utódaikra. 

Különös hangsúlyt kell fektetni az utódok vizsgálatára, hiszen 

ezzel kapcsolatban humán vonatkozásban még nagyon kevés adat 

áll rendelkezésünkre.
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