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A magnézium (Mg) a sejtek szabályos működéséhez alapvetően szük
séges kation. Bizonyos, elsősorban az anyagcsere folyamatok energia 
hordozóinak transzportjában (ATP, alkalikus foszfatáz) szerepet játszó 
sejtenzimek cofaktora. Mg-ot igényel a thiamin pyrofoszfát is, amely a 
makromolekulák (pl. DNS, RNS) szerkezetének megtartásához szük
séges. A Mg anyagcsere szoros összefüggésben van a calcium és foszfor 
háztartással. A Mg tartalom fele a csontokban kötött állapotban ta
lálható. A zervezet Mg tartamának döntő része a sejtekben, 1-5%-a 
extracellularisan helyezkedik el. Az extracellularis térben lévő Mg 
közvetlenül hat a motoros idegvéződésekre, a neuromusculáris rend
szerre. A plazmában élettan i körülmények között 1.5 - 2.1 maeq/1 
(0.7-0.9 mmol/1, 1.8- 2.5 mg/dl) Mg található, ennek hozzávetőlege
sen 30%-a fehérjéhez kötött , 60-70%-a szabadon kering. A Mg a 
gyomor-bél rendszerben szívódik fel, és a vese választja ki. Szabályozá
sa nem ismert, a mellékpajzsmirigy hormonnak (PTH) valószínűleg 

szerepe van. A szervezet és a szérum Mg mennyiségek között nincs 
mindig szoros kapcsolat. 

MAGAS SZÉRUM MG SZINT (HYPERMAGNESAEMIA), >2.1 MEQ/ L 

Oka veseelégtelenség vagy a Mg bevitel olyan mértékű fokozódása 
(pl. gyógyszerekkel; Mg tartalmú ha hajtók), amelyet a vesék már 
nem tudnak megfelelően kiválasztani. Társulhat mellékvese elégte
lenséghez is. 
KLINIKUM A szérum Mg szint emelkedése alapvetően az ideg-izom 
ingerület átvitel zavarához vezet, feltételezhetően az acetylcholin fel
szabadulás gátolt. Jellegzetes tünetek az izomgyengeség, kábultság, za
vartság. Az izomgyengeség petyhüdtséget, bénulást eredményezhet, a 
mély reflexek kiesnek. Az EKG megnyúlt PQ szakaszt, széles QRS 
komplexust és magas T hullámokat mutat. Súlyos estben (szérum Mg 
l 0- 12 mEq/L) a légző izmok bénulnak , a szívizom összehúzódó 
képessége csökken. Az esetek többségében az egyidejüleg fennálló ve
seelégtelenség miatt a szérum keratinin, karbamid-nitrogén, húgysav 
értékek is magasak. A szérumban a kálium szint általában emelkedett, 
a calcium pedig csökkent. A magas szérum Mg szint mellett PTH el
választás gátolt. 
KEZELÉS Veseelégtelenség esetén alapvetően ezt kell kezelni, alkal
manként haemo- vagy peritonealis dialízisre is szükség lehet. A calci
um Mg antagonista. 10-20 ml 10%-os calcium gluconatot vagy mini
málisan 500 mg calcium chlorídot adjunk iv. lassan, 5-8 perc alatt . . 
Súlyos esetben a légzés és keringés támogatása szükséges. 
A NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIÁBAN magas szérum Mg színt Mg túl
adagolás következtében vagy veseelégtelenséggel szövődött előreha-
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ladt daganatos betegekben fordulhat elő. Izomgyengeség esetén min
dig gondoljunk rá. 

ALACSONY SZÉRUM MG SZINT (HYPOMAGNESAEMIA) < 1.6 MEQ/ L 

Mg hiány kialakulhat csökkent felszívódás, amelynek hátterében a 
gyomor- bélrendszer valamilyen megbetegedése áll, elégtelen Mg 
bevitel vagy a Mg fokozott kiürülés ( vízhajtók, diabéteszes ketoacido
sis) miatt. Az esetek egy részében okát nem tudjuk. 
KlJNIKUM Jellegzetes, hogy az izom-idegrendszer és a központi idegrend
szer ingerlékenysége fokozódik. Ennek következtében ízomgöcsök, 
izom rángások, rángatózás, remegés, nystagmus, stb jelentkezhetnek. 
Gyakori a gyengeség, zavartság, tájékozatlanság. Az idegrendszeri tü
netek mellett magas vérnyomás, pulzus szaporulat és arrythmia jelent
kezhet . Az EKG-én az ST szakasz meghosszabbodása látható. Mg 
hiányban nemcsak a szérum Mg szint alacsony, hanem a szérum calci
um és kálium szint is. 
KEZELÉS Mg infúsíók {pl. Cormagnesin) adása. A beadandó Mg meny
nyiség súlyos esetben 10-50 mmol (2-4g) naponta, fenntartó adag na
pi 5 mmol. A Mg mellé általában calciumot és káliumot is kell adni. 
A szérum szinteket a kezelés alatt ellenőrizzük a túladagolás elkerülé e 
végett. 

MILYEN ESTEKBEN FORDUL ELŐ MAGNESIUM HIÁNY A NŐI NEMI

SZERVEK ÉS AZ EMLŐK DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEIBEN? 

1. ALULTÁPIÁLTSÁG Alultápláltság enyhébb vagy súlyosabb formában a 
daganatos betegek 30-50%-ában figyelhető meg. A nőgyógyászati da
ganatok közül elsősorban az előrehaladt petefészekrákos és méh
nyakrákos megbetegedésekben gyakori. A mindennapi gyakorlatban 
rendszerint nem fordítanak elég figyelmet rá, jóllehet megfelelő keze
lése javítja a betegek éltminőségét, és szignifikánsan elősegíti, hogy az 
alultáplált betegek a sugár-, gyógyszeres illetve sebészi kezelést elvisel
jék. 
Az alultáplált betegek kalória és fehérje hiány mellett rendszerint vi
tamin és ásványi anyagok hiányában is szenvednek. Súlyosabb eset
ben testsúlyuk csökken, cahexía is kialakulhat. Leggyakrabban A, D, 
E és B12 vitamin hiány fordul elő. Az ásványi anyagok közül gyakor
latilag mindegyik mennyisége kevesebb lehet. Nem ritka a Mg hiány, 
amely rendszerint alacsony szérum Mg értékekkel társul. 
2. TARTÓS PARENTERALIS TAf'I.ÁJ.ÁS sokszor vezethet a szérum Mg színt 
csökkenéséhez különösen akkor, ha egyidejűleg folyadék veszteség is 
van (gyomor-bél szonda, hasmenés). Parenterálís táplálás esetén a na
pi Mg igény 10-30 meq. 
3. SÚLYOS ÉS/VAGY TARTÓS HASMENÉS Alapvetően jelentős folyadék
és ásványi anyag veszteséggel jár. A Mg h iány ilyenkor sem önállóan, 
hanem a többi ásványi anyag hiányával együtt fordul elő. Sugárkeze
léssel összefüggő hónapokon, éveken keresztül tartó hasmenés esetén 
mindig gondoljunk rá. 
4. CISPIAnN KEZELÉS soRAN Kialakulása pontosan nem ismert. Annyit 
tudunk, hogy a císplatin hatására a vesékben a Mg kiválasztás fokozó-
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dik és ez vezet a szérum Mg szint csökkenéséhez. Cisplatin kezelés so
rán kialakult hypomagnesaemia rendszerint klinikai tünetekkel jár. 
Fontos tudni, hogy ilyenkor kifejezettebb a cisplatinnak a vese tubu
lusokat károsító hatása. Összehasonlító vizsgálatok bizonyították, 
hogy, ha a cisplatin adását Mg adásával egészítjük ki, a vese károsító 
hatás ritkábban és kisebb mértékben fordul elő (Willox JC, és mtsai. 
Br J Cancer 1986; 54: 19). A Mg kiegészítés a cisplatin daganat pusztí
tó hatását nem befolyásolja. A fentiek miatt cisplatin adása esetén 
mindig kell Mg-t is adni. 

MEGHÍVÓ 
az EURÓPAI RÁK ISKOLA magyarországi szimpóziumára, amely a 
Magyar Tudományos Akadémia védnöksége alatt kerül megren
dezésre. A szimpóziumot az European School of Oncology, az Euro
pean lnstitute of Oncology, Milan ésa Magyar Nőgyógyászati Onko
lógusok Társasága közösen szervezi. 

Helye: Fórum Hotel Budapest, Időpontja: 1996, szeptember 26-27., 
Nyelve: angol 
Részvételi díj: 500 ECU, a magyar kollégák számára térítésmentes 
Jelentkezés: Prof. Dr. Bősze Péter, 1301 Budapest, Postafiók 46. 
Tel/fax: 275-2172 

THE PLACE OF RADIA TION THERAPY 
IN THE MANAGEMENT OF GYNECOLOGIC 
MALIGNANCIES AND BREAST CANCER 
Chairpersons: P. Bősze - S. Eckhardt - R. Orecchia - S. Pecorelli 

The objective of this course is to provide practicing gynecologic 
oncologists with new insight and information conceming radiation 
therapy of patients with malignant tumors of the female genital tract 
and breasts. The program will focus on both indications and tech
niques of irradiation. An in-depth discussion of some of the concro
versies relevant to radiation therapy of the primary tumor and lymph 
nodes will be provided. Each topic will be introduced by a moderator 
and addressed by two to four experts. This will be followed by ample 
t ime of discussion. This would allow to provide a state of the art and 
to give guidelines on radiation therapy of women with gynecologic 
malignancies. 

FACULTY 
Attila ARTNER, Saint Stephan Hospital, Budapest (Hungary) 
Johnathan S. BEREK, University of Califomia, Los Angeles (USA) 
Péter BŐSZE, MÁV Hospital, Budapest (Hungary) 
Sándor ECKHARDT, National lnstitut e of Oncology, Budapest 
(Hungary) 
Alain GERBAULET, lnstitut Gustave-Roussy, Paris (France) 
Richard GREINER, University Hospital Bem, Bern (Schwitzerland) 
Charles A.F. JOSLIN, UNIVERSITY OF LEEDS, LEEDS (Great 
Britain) 
Titziano MAGGINO, University of Padua, Padua {Italiy) 
Ernő MAKÓ, Semmelweis Medical University, Budapest (Hungary) 
Atilla NASZÁLY, Uzsoki u. Hospital, Budapest (Hungary) 
Carlos F. de OLIVERA, University Hospital Coimbra, Coimbra 
(Portugal) 
Roberto ORECCHIA, European lnstitute of Oncology, Milan {Iraly) 
Gui llermo di PAOLA, Buenos Aires Univer sity, Buenos Aires 
(Argentina) 
László PÁL V ALFI, Saint Stephan Hospital, Budapest (Hungary) 
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5. Mg hiánnyal számolhatunk még alkoholista daganatos betegekben 
és eró1tetett vizelethajtás során. 

Köszönetemet fejezem ki Dr. Koronka Gabriella főorvos asszanynak meg
jegyzéseiért. 

St';rgio PECORELLI, European lnstitute of Oncology, Milan {Italy) 
Ben J. SMIT, University of Stellenbosch, Tygerberg (South Africa) 
Stelio RAKAR, Medical Center, Ljubljana (Slovenia) 
László UNGÁR, Saint Stephan Hospital, Budapest (Hungary) 

PROGRAM 

Thursday 26th September 
08.15 Opening Address: Béla Halász Vice-President of the 
Hungarian Academy of Science 
08.45 The value of ultrasound in preirracliation work-up: Artner 
(HU) 
09. 10 The role of radiation therapy in the conservative management 
of the pediatric and adeloscent gynecologic tumors. Gerbaulet (FR) 
09.40 The role of radiation therapy in the management of the cancer 
of the vulva and vagina 
Moderator: de Olivera (PO Lecturers: Berek (USA) di Paola (AR) 
Bősze (HU) 
11.45 Current status of preoperative ancl adjuvanc irradiation in 
enclometrial cancer 
Moderator: ]oslin (GB) Lecturers: ]oslin (GB) Maggino (IT) Rakar 
(SLO) 
13. 15 Radiation therapy alone in endometrial carcinoma 
Moderator: Gerbaulet (FR) Lecturers: Josl.in (GB) Orecchia {[T) Smit 
(SA) 
15.15 Radiaton therapy of advanced and recurrent cervical carcinoma 
Moderator: Orecchia (IT) Lecturers: Smit (SA) Naszály (HU) 
16.15 T echnical considerations and complications of racliation therapy 
Moderator: Smit (SA) Lecturers: Gerbaulet (FR) Orecchia (IT) 
Maggino {[T 

Friday 27th September 
08.30 The role of adjuvant radiation therapy in the management of 
ovarian malignancies 
Moderator: Greiner (CH) Lecturers: de Olivera (PO) Pecorelli (IT) 
09.30 Current status of preoperative and adjuvant radiation therapy 
in cervical cancer 
Moderator: Berek (USA) Lecturers: Joslin (GB) Greiner (CH) Rakar 
(SLO) Gerbaulet (FR) 
11.30 Radiation therapy versus surgery in early stage cervical cancer 
Moderator: Pálfalvi (HU) Lecturers: di Paola (AR) Smit (SA) 
12. 10 Current status of concurrent chemo-radiation and neoadjuvant 
therapy in gynecologic malignancies 
Moderator: di Paola (AR) Lecturers: Pecorelli (IT) Greiner (CH) 
Ungár (HU) 
13.45 Current status of radiation therapy in breast cancer (Panel dis
cussion) 
Moderator: Bősze (HU) Participants: de Olivera (PO) Greiner (CH) 
Gerbaulet (FR) Joslin (GB) Makó (HU) Orecchia (IT) Smit (SA) 
14.45 Closing remarks: Eckhardt (HU) 
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