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SZÖVEGCSISZOLÁS

Követve az elôzô számunkban megjelent elsô próbálkozásokat,
most is két, találomra kiválasztott példát mutatunk be, három, il-
letve két változatban. Az elsô az eredeti szöveg, a másodikban
igyekeztünk az eredeti mondatszerkesztést követni, míg a har-
madik változat esetében már át is fogalmaztuk a mondatot.

Szeretnénk, ha az olvasók megtisztelnének véleményük köz-
lésével; elmondanák, hogy melyiket tartják a legszerencsésebb-
nek � sajnos, az elôzô alkalommal bemutatott példákra nem kap-
tunk visszajelzést.

1. példa:
Eredeti mondat:
A betegekben elôforduló progresszívebben nagyobb számú érin-
tett nyirokcsomó, valamint a timuszkortex megnövekedett vas-
tagsága akkor egyeztethetô össze, ha a megnövekedett kortikális
vastagság a nagyobb számú szuppresszor sejtnek köszönhetô;
amelyek kifejezett aktivitása, a rosszindulatú daganat kialakulá-
sával társul. 

1. VÁLTOZAT:
A betegek nyirokcsomóáttétei, valamint a csecsemômirigy ké-
regállományának megnövekedett vastagsága akkor egyeztethetô
össze, ha a megnövekedett kéregvastagság a nagyobb számú gát-
lósejtnek köszönhetô, amelyek kifejezett mûködése a rosszindu-
latú daganat kialakulásával társul. 

2. VÁLTOZAT: 
A betegek nyirokcsomóáttéteinek gyakorisága és a csecsemômi-
rigy kéregállományának vastagsága között csak akkor mutatko-

zik összefüggés, ha a kéregállomány növekedését azoknak a gát-
lósejteknek a felszaporodása okozza, amelyeknek kifejezett mû-
ködése a rosszindulatú daganat kialakulásával társul. 

2. példa
Eredeti mondat:
Nagyszámú tumormarkert határoztak meg az emlôrákos betegek
szérumában és ezeket diagnosztikai célokkal tesztelték; ezek
magukban foglalták a karcinoembrionalis antigént (CEA), CA
125-öt ...Úgy tûnik, abban általános egyetértés van, hogy 1. bár
ezekkel a markerekkel tumor eredetû peptideket mérnek, mégis
a tumorban és a szérumban való jelenlétük nem korrelál egymás-
sal, 2. jelenlétük a szérumban elôrehaladott betegség esetén for-
dul elô, így nem hasznosak az elsôdleges diagnosztikában, de 3.
jelenlétük a szérumban felhasználható a kezelés hatékonyságá-
nak monitorizálására.

1. VÁLTOZAT:
Az emlôrákos betegek szérumában sokféle daganatjelzôt � pl.:
CEA (carcinoembryonalis antigén), CA-125 � határoztak meg,
és tanulmányozták, hogy ezek mennyire alkalmazhatóak a beteg-
ség kórismézésében. A vizsgálatok eléggé egybehangzóan azt
mutatják, hogy 1. a vizsgált daganatjelzôk daganat eredetû pep-
tidek, ennek ellenére a daganatban és a szérumban mért
mennyiségük jelentôsen eltér; 2. mennyiségük a szérumban ál-
talában elôrehaladt daganatok esetében növekszik meg, ezért a
betegség korai felismerésére nem használhatók; 3. a kezelés ha-
tásossága azonban ezen daganatjelzôk szérumszint értékeinek
meghatározásával jól megítélhetô. 
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