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Gyermekkori vesebetegségek
konferenciája Malaysiában

Köztudott a felnőttkori vesebetegségek
nagy száma, a műveseközpontok túlterheltsége
és a veseátültetésre várók sora — az azon-
ban, hogy mindezeknek a betegségeknek je-
lentős hányada csecsemő- és gyermekkorban
indul, sőt méhen belüli kezdetű, csak kevesek
által ismert. Nagy jelentőségű azonban a la-
kosság ismeretanyagának bővítése e tárgyban,
hogy esetleges elégtelen kooperáció miatt gye-
rekek ne kallódhassanak el, és időben léphes-
sünk a súlyos baj, esetlegesen a veseelég-
telenség megelőzése érdekében.

Tudni kell, hogy a vesebetegségek jó része
lappang, és legfeljebb közvetett jelekből tu-
dunk következtetni a kórképre. Ezért rendkí-
vüli jelentőséget kell tulajdonítanunk a szűrő-
vizsgálatoknak (ultrahang, vizelet). A gyer-
mekgyógyászatban a páciensek jelentős száza-
léka fejlődési rendellenességgel jelentkezik,
döntő többsége kivizsgálást, esetleg műtétet,
de mindenképpen gondozást igényel. Ha a
családban vesebeteg van, annak kezelőorvo-
sától célszerű ennek örökletes voltáról tuda-
kozódni.

A következő számottevő csoport a húgyúti
fertőzések, vesemedence-gyulladások csoport-
ja. A gyermekkori belgyógyászati jellegű be-
teganyag (kórházi) kb. 10—15%-át adják. Kü-
lönösen fontos felismerése csecsemő-, kisded-
korban. Ismeretlen okú — egyéb tünetek nél-
küli — lázas csecsemőknél gondolni kell rá,
hiszen a gyakran ismétlődő fertőzések szö-
vődményekhez vezethetnek.

A gyermekkori magasvémyomás betegség
mögött 70—75%-ban veseelváltozás áll. Min-
den gyermeket, akinél az életkorának megfe-
lelőnél magasabb vérnyomást észlelnek, gon-
dosan ki kell vizsgálni.

A vesedaganat gyermekeknél ritka, legin-
kább cysta, mely örökletes formában jelentke-
zik. A rosszindulatú elváltozások radikális
módszerekkel ma már jó túléléssel kezelhetők.

A vese szöveti gyulladások inkább a fel-
nőtt kort jellemzik. Akut fajtái hirtelen kez-
dődnek vizenyőkkel, hasfájással, fejfájással,
szemmel látható vérvizeléssel. Ennek speciális
alakja az ún. poststreptococcalis típus, mely az
utóbbi években eltűnt a világ civilizált részé-
ből, sajnálatos módon azonban mostanában
ismételten jelentkezik hazánkban. Az elmúlt
1,5 évben osztályunkon, a Szolnok Megyei
Kórház Gyermekbelgyógyászatán öt beteget is

ápoltunk ezzel a diagnózissal. Az acut post-
streptococcalis vesegyulladás tulajdonképpen
ún. „második betegség". Jellegzetes gyermek-
kori bajokat pl. mandulagyulladást, scarlátot,
ótvart követhet, ezek lezajlása után 2—3
héttel. A betegség első néhány hete feltétlen
kórházi kezelést igényel, gyermekkori formája
döntően jóindulatónak tekinthető. Az említett
öt beteg közül az egyik gyermeknél ez a
típusú vesegyulladás arcidegbénulással társult.
A két betegség együttes — kifejezetten ritka
— előfordulása indított bennünket arra, hogy
ezt az esetet az orvosi szaksajtóban is le-
közöljük, és jelentkezzünk 1996-ban a Trópusi
Gyermekbetegségek Világkongresszusára,
Kuala Lumpurba, ahová az előadást elfo-
gadták. Kiutazásunkat a JNkSz Megyei Tudo-
mányos Testület is segítette.

Ezen a kongresszuson ismertettem a fenti
esetet, nagy érdeklődést kiváltva. Ez az ún.
poststreptococcalis vesegyulladás a trópusi
területeken ma is gyakori probléma. Emellett
a klasszikus fertőző betegségek (malária,
TBC, dengue láz, hasmenések, AIDS) szintén
az összejövetel témái voltak, melyek a nap-
jainkban jelentkező migrációval hazánkban is
komoly diagnosztikus problémaként jelent-
kezhetnek. A négynapos kongresszuson 44
ország küldöttei — mintegy 600 fő — voltak
jelen. A rendezvény Kuala Lumpur egyik
legelegánsabb szállodájában zajlott le. A helyi
médiák közvetítései teljes összhangban voltak
a Malaysiát jellemző gyermekközpontú társa-
dalommal, és a gyermekgyógyászat kiemelt
helyzetével.

Természetesen munkánk zömét a „baná-
lis", jól ismert betegségek adják, ahhoz azon-
ban, hogy a nem mindennapit észrevegyük,
kezelni tudjuk, az a tudás is hozzásegíthet,
melyet egy ilyen konferencián szerezhetünk.

Károly Éva

Szolnok is részt vesz
a nemzetközi

névtani kutatásokban

Az 1994-ben megalakult MTA Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Tudományos Testülete
szorgalmazza, ösztönzi megyénkben a nyelvé-
szeti kutatásokat. Számos kiadvány, publiká-
ció bizonyítja, hogy a nyelvjárás kutatásban, a
névfejtésben, a földrajzi nevek gyűjtésében és
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