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Előszó
Folytatjuk a hagyományunkat a Tiszaparti Esték immáron 3. kötetével, háta a
kiváló előadók segítőkész közreműködésének és a Glaxo önzetlen támogatásának,
amellyel nagyvonalúan felajánlotta a további évkönyvek kiadási költségeinek fedezését.
Az idei kiadásunk több szempontból újítást tartalmaz a tematikájában. A nagy
érdeklődést kiváltó künikopathológiai esetmegbeszélések már az októberi előadássorozattal felállították a szakmai mércét. Novemberben a hazai gyermekonkológia
nagyjai vitték tovább a pálmát a gyermekkori agytumorok, a neuroblastoma, a Wilms
tumor és a gyermekkori lymphoid leukémia izgalmas kérdéseire adott válaszaikkal. Első
alkalommal szenteltünk egy egész estét a természetgyógyászai helyének bemutatásával,
amelyet a szakterület jeles képviselői tartottak számunkra. Februárban folytatódott a sor
a gyermekgastroenterologia aktuális kérdéseivel, a pancreas betegségeivel, az akut
gastroenteritissel, a Helicobacter pylori kolonizációjával, az elektrogastrographiával és
az endoscopos módszerekkel. Ezt márciusban a gyermekneurológia jeles előadói
követték és olyan gyakorlai szempontból frequentált kérdések hangzottak el, mint a
gyermekkori fejfájás, a cerebralis paresis kezelése botulismus toxinnal, a központi idegrendszer autoimmun betegségei és új epilepsziás szindrómák. Áprilisban az újszülöttkori stressállapotokat tárgyaltuk a magyar neonatologia vezető klinikusaival. Az
újszülöttkori adaptáció mechanizmusa, az oxidativ stress, valamint az infekciók
jelentősége és az antenatalis szűrővizsgálatok lehetőségei volt a téma. Májusban a sort a
gyermekkori glomeruláris betegségek bemutatásával zártuk a Magyar Nephrologiai
Társaság Elnöksége tagjaival. így megismertük az IgA nephopathia, a fiatalkori lupus
nephropathia, a gyermekkori glomeruláris betegségek szövettani klasszifikációja és a
gyermekkoi nephrosis szindróma kezelésének legújabb aktualitásait.
Tisztelt Olvasók, Kedves Kollégák hasznos időtöltést kivánok a könyv tanulmányozásával, és bízom további lelkes érdeklődésükben.

Szeged, 2002. október 1.
Dr. Túri

Sándor

KLINIKOPATHOLÓGIAI
ESETMEGBESZÉLÉSEK

Szívelégtelenséghez vezető veleszületett agyi érfejődési rendellenesség
újszülöttben
Dr. Csenki Marianna
SZTE Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Hortobágyi Tibor
SZTE Pathológiai Intézet
Bevezetés
A Galenus vena aneurysmát (GVA) az agyalapi artériák és vénás sinusok között
létrejövö rendellenes összeköttetés (melyet ezért arteriovenosus fistulár %k is neveznek)
hozza létre. A congenitáíis formák az agyi vérkeringés nagy bal-jobb shjntölődése miatt
általában napokon-heteken belül háláihoz vezetnek. Noha számos következményes agyi
elváltozással járhat ez az érfejlödési rendellenesség, a halált legtöbbször a fokozott
vénás visszaáramlás és hyperkinetics keringés miatt kialakuló szívelégtelenség okozza.
Az ismertetendő eset egy hat napot élt újszülött története, akinél különböző képalkotó
eljárásokkal és pathológiai vizsgálattal egyaránt igazolt agyi arteriovenosus fistula állt
fenn. Az eset további érdekessége az arteriovenosus fistulával együtt fennálló
szívfejlődési rendellenesség.
Klinikai adatok
A 36. gestatios héten végzett intrauterin ultrahangos vizsgálat hydrocephalus! és
cardiomegaliát észlelt. A szülés a 38. héten spontán indult és vacuum-extractióval
fejeződött be. A 2920 gramm születési súlyú érett fiú újszülött Apgar értékei 7-9-10
voltak. Néhány órával a szülés után az újszülött tachypnoéssá vált, oxigénigénye
fokozódott - emiatt a Gyermekklinika Perinatális Intenzív Centrumába került. Fizikális
vizsgálattal a szív felett systolés zörej, a nagykutacs felett folyamatos (systolo-diastolés)
zörej hallatszott, hepatomegalíát és acrocyanosist észleltünk. Az agyi ultrahangos
vizsgálat az oldalkamrák között 25 mm legnagyobb átmérőjű cysticusan tág, keringő
vérrel telt üreget igazolt (1A ábra). Az oldalkamrák cella médiai dyslocaltaknak
mutatkoztak. A hátsó koponyagödörben 10-15 mm átmérőjű, folyadéktartalmú
elváltozás látszott. Az agyi CT tágult belső liquorteret, valamint az agyalapi artériás
gyűrű ereinek kanyargós jellegét, igen kifejezett tágulatát igazolta, továbbá bitemporalis
dominanciájú agyi atrophia, gócos agyi calcificatio mutatkozott. A neurológiai vizsgálat
diffúz hypoxiás agyi károsodásra jellemző statust jelzett. A szív ultrahang jelentősen
tágult jobb szívfelet (1B ábra), nagy pitvari septum defectust és nyitott Botallovezetéket mutatott. A laboratóriumi vizsgálatok kizárták Toxoplasma, Rubeola,
Chlamydia infectio etiológiai szerepét. A hasi UH-vizsgálat hepatomegaliát igazolt. Az

minősítette. A beteg hat napos korában súlyos cardiális decompensatio tüneteivel halt
meg. Az etikai bizottsági döntés értelmében tekintettel az elváltozás súlyosságára és a
már meglévő jelentős irreversibilis agyi károsodásra - resuscitatío nem történt.

I, ábra. Ultrahangos vizsgálattal (A) az aggban az oldalkamrák között és a hátsó
koponyaárokban kitágult, vérrel telt erek látszanak. Az oldalkamrák kissé
dilatáltak. (B) A íziVben a jobb pitvar és kamra tágulata látható, nagy pitvari
septum defec tussal
Patholágiai

vizsgálat

Autopsia: A 2900 grammos, 45 cm hosszú érett fiú újszülött bőre alatt a körmök
szederjesen elszíneződtek. Az agy puha tapintatú, a lágyburkok hártyásak, vérbőek.
izzadmánytól mentesek voltak. Az agyalapi artériák kanyargósak, mérsékelt fokú
tágulatot mutattak. Metszéskor a bal agyfélteke állománya mállékony, míg a jobb
félteke relatíve megőrzött szerkezetű. Az oldalkamrák a normálisnál tágabbak voltak, az
atrophiás agyállományban disseminaltan pontszerű vérzések látszottak. A bal occipitalis
lebeny agyalapi részén 3 cm átmérőjű erekből álló halmazt észleltünk. A középvonalban
az agyalapi magvaknak megfelelő frontális síkban kiinduló, 13 mm átmérőjű vékony
falú eret észleltünk (2A-B ábra), mely az oldalkamrákat dyslocalta és összefüggött a bal
occipitalis lebenyben észlelt érhalmazzal {2C ábra).

2. ábra. Dilatált és kanyargós Galenus vena segmens oldalnézetben (A) és
kercsztmet-szeten (B). A bal occipitalis lebenyben tág véredények alkotta
konglomerátum látható, körnvezetiikben kifejezett parenchymális károsodással
(C).
A szívben 10 mm átmérőjű ostium secundum típusú pitvari septum defectus (3A ábra),
nyitott' Botallo vezeték (4 mm körfogatú), és nagyfokú, döntően a jobb szívfelet érintő
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dilalatív szívhypertrophia (3B ábra) igazolódott. Congestiv hepatosplenomegalia, a
vesékben vénás pangás, a tüdőben kifejezett pangás és részleges atelectasía, jött létre.

3. ábra. (A) A jobb pitvar (A) és kamra (V) nagyfokú tágulata, a jobb kamra
izomzatának hypertrophiájával. Pitvari septum defectus. (B) Az ostium secundum
typusú pitvari septum defectus a jobb pitvar felől nézve

Histopathológia
uj
A tágult középvonali erek vénáknak bizonyultak (4A ábra). A bal occipitalis lebeny
érhalmazát döntően kitágult vénák alkották (4B ábra), de az elváltozásban vastag falú
artériák is látszottak, a lamina elastica segmentáiis feltöredezésévcl és kettözödésével
(4C-D ábrák).

4. ábra. Az agy kórszövettana. (A) A
középvonali elváltozás tág vénái. (B)
Változatos méretű intraparenchymális
vénák. (C-D): Az agyi arteriovenosus
fístula abnormális artériái, az elastica
reduplicatiojával és fragmentatiójával.

(E)
Fokális,
részben
conflucns
agyállományi vérzések. (F) Ferruginálódott agykérgi neuronok, chronicus
ischaemiás károsodás jeleként. (G-H)
Microcalcificatio a mély fehérállományban, valamint habos cytoplasmajú macrophagok (G), reactiv astrocyták (H).
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Mindezek az arteriovenosus fístula szövettani képének felelnek meg. Az agyban
kiterjedten kisgócú állományi vérzés (4E ábra), valamint leptomeningeális vérbőség
igazolódott. Mind heveny hypoxiás neuronális károsodás (vörös neuronok, gócos
infarctusok formájában), mind idült hypoxiás elváltozások (pl. focalis fehérállományi
necrosis vas-sókat halmozó ferruginálódott neuronokkal) (4F-H ábrák) kialakultak.
Megbeszélés
A Galenus vena aneurysmaszerű tágulatával járó agyi érfejlödési rendellenesség az
artériás és vénás keringés között abnormális kapcsolatot (shuntöt) eredményez. Ennek
következtében egyrészt az agyállomány hypoperfúziója, másrészt hyperkinetikus
keringés, fokozott jobb pitvari vénás visszaáramlás jön létre. Esetünkben mindkét
jellegzetesség igen kifejezetten mutatkozott. Az agyban arteriovenosus fístula
jellemzőiként GVA-t, dilatált vénákat és abnormális artériákat észleltünk. A mérsékelt
fokú hydrocephalus, mely a liquortér érhalmaz okozta kompressziójára vezethető
vissza1, hozzájárult a diffuse agyi atrophia kialakulásához, míg az agyi hypoperfusio és
hypoxia mind a fehér-, mind a szürkeállomány súlyos heveny és idült ischaemiás
károsodását eredményezte. Az idült ischaemiás elváltozások megléte jelzi, hogy az
érfejlödési zavar kedvezőtlen hatásai már az intrauterin életben érvényesültek. A
szívben a nagyméretű pitvari septum defectus, mint második veleszületett fejlődési
zavar, tovább súlyosbította a haemodinamikai statust és elősegíthette a cardiális
decompensatio kialakulását, ami a leggyakoribb halálok congenitalis agyi
arteriovenosus fístula fennálltakor'. Noha a Galenus vena aneurysma a leggyakoribb
symptomatikus cerebrovascularis malformatio újszülött- és gyermekkorban 2 , továbbá a
pitvari septum defectus a veleszületett szívfejlödési rendellenességek 7%-át teszi ki 3 , a
két elváltozás együttes előfordulása meglehetősen ritka (23 ismert eset, közülük 12
újszülöttkori) 4 . A fokozott jobb pitvari vénás beáramlás befolyásolhatta a pitvari
sövény morfogenesisét és ezáltal szerepet játszhatott a septum defectus kialakulásában
is.
Összegzés
Az ismertetett esetben arteriovenosus fístula és pitvari septum defectus együtt
fordult elő.
A keringés bal-jobb shuntje és a fokozott vénás beáramlás befolyásolhatta a pitvari
sövény embryonális fejlődését.
Az arteriovenosus fístula kedvezőtlen haemodynamíkai hatását - melynek következménye a szívelégtelenség okozta korai halál - súlyosbíthatta a pitvari septum defectus
megléte.
Irodalmi hivatkozások
1. Montoya G, Dohn DF, Mercer RD. Arteriovenous malformation of the
vein of Gafen as a cause of heart failure and hydrocephalus in infants.
Neurology. 1971; 21: 1054-8.
2. Johnson IH, Whittle IR, Besser M, Morgan MK. Vein of Galen
malformation: diagnosis and management. Neurosurgery.
1987;20: 747-758
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3. Porter CJ, Feldt RH, Edwards WD, Seward IB, Schaff HV. Atrial septal
defects. In: Emmanouilides GC, Riemenschneider TA, Allen HD, Gutgesell HP,
(eds.) Moss and Adams heart disease in infants, children and adolescents,
5th
ed.. Baltimore: Williams and Wilkins, 1995: 687-703.
4. McElhinney DB, Halbach VV, Silverman NH, Dowd CF, Hanley FL.
Congenital cardiac anomalies with vein of Galen malformations in infants.
Arch Dis Child. 1998; 78: 548-51.
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Congenitalis cardiomyopathia
Dr. Katona Márta
SZTE Gyermekklinika
Dr. Iványi Béla
SZTE Pathologia

CS. B. érett fiú újszülött
Eseménytelen terhesség- 37. gestatios hét/3110 g. Apgar: 8-10. Per vias naturales
szülés. Terhességi anamnézis negatív. Teratogén noxa: nem ismert. Anyai CMV, Coxsackie, Rubeóla, Adenovírus, Herpes simplex, Epstein-Barr, Enterovírus. Toxoplasma
fertőzés kizárható. Családi anamnézis negatív.
Felvételi diagnózis: Cardiomyopathia? Cardialis decompensatio.
Vizsgálati eredmények:
Fizikális vizsgálat: Rendkívül súlyos általános állapot, gaspoló légzés, testszerte
cyanoticus, hepar 4 cm, légzési hang áthallható, oldalkülönbség nincs, azonnali intubálás során tubusából váladék nem ürül. Intenzív precordialis pulzatio. Gyenge perifériás
pulzus. Rossz perifériás keringés.
Kolor-Doppler-echocardiographia:
Cong. vitium nem igazolható. Rendkívül tág
balpitvar és balkamra. Csökkent kontraktilitású balkamra, a hátsófal alig mozog. Súlyos
mítralis insuff. (3/4). A papiliaris izomzat echodenzitása kifejezett, papiliaris izom
hypertrophia. LEF: 11% (28-34), EF: 13% (>60%) Cardialis decompensatio.
Testváladék tenyésztés: negatív.
Sav-bázis: pH:7.33, stboc: 19,4 mEq/1, pCO ; : 31,8 Hgmm, p0 2 : 73 Hgmm.
Mellkasröntgen:
A szív hatalmasan megnagyobbodott. A configuratiója nem
jellegzetes. A tüdő normovascularizált, légtartó.
EKG: Kb. 170/min sinus ritmus. Kp. tengelyálíás, PQ:0,12", Q T : 0 , 2 0 \ balpitvari
terhelés, biventricularis hypertrophia. bal Tawara szárblokk. Kifejezeti repolarisatios
zavar, balkamrai slrain. V5-V6-ban negatív T hullámok.
Serum carnitin: normális.
Szívkatéterezés: Rendkívül megnagyobbodott, rossz kontraktilitású balkamra, különösen a hátsófal mozgása nagyon rossz. Congenitalis vitium nem igazolható. Pulmonalis artéria angiographia: rendellenes a. coronaria nem igazolható.
Serológia: CMV, Coxsackie, E:B, Herpes s. 1-2, Adeno: neg. Vérkép normális.
Differenciál diagnózis: Congestiv cardiomyopathia, endocardialis fibroelastosis.
Bland-White-Garland syndroma. A bal a. coronaria rendellenes eredése. Anyagcsere
betegség cardiomyopathiáva! társulva. Carnitin hiány, carditis. congenitalis vitium,
hypoxiás myocardialis lézió.

14

Klinikai tünetek: Dyspnoe, tachypnoe, elégtelen súlygyarapodás, táplálási nehézség.
Keringési elégtelenség: hepatomegalia. Gyakori légúti infekciók, tüdő felett szörtyzörejek. Kardialis cachexia, ritmuszavar. Neurologiai tünetek: görcs, eszméletlenség
(embolisatio).
Cardiomyopathia: A szívizomzat betegsége (nem cong. vitium, nem coronaria betegség eredetű).
Primer CMP: I. Congestiv (dilatativ). II. Hypertrophiás; obstructiv, non-obstructiv.
III. Restrictiv (obliterativ).
Secunder CMP: Anyagcsere betegség: Carnitin hiány, glycogenosis. Toxicus:
alkoholos, cytostaticum, stb. eredetű. Terhességben előforduló, tárolási betegségekben,
endokrin eredetű, neuromuscularis.
Terápia:
I. Supportív:Gépi
lélegeztetés, oxigén kezelés. Folyadék megszorítás. Kalória
bevitel (anyatej, speciális tápszer).
II. Pharmacologiai: Diureticum: (Preload csökkentése). Furosemid, Verospiron.
Pozitív inotrop szerek (kontraktilitás javítása): Digoxin i.v„ majd p.o., Dobutrex
infúzió, Dopamin infúzió. ACE gátló (Afterload csökkentése): Tensiomin. Elektrolit
pótlás: KCI, Mg. Szteroid: Prednisolon. Carnitin supplementatio. Antibioticum. Antiarrhythmiás szerek, ante fi nem.
III. Sebészi. Hypertrophiás izomzat kimetszése, szívtransplantatio.
Kórlefolyás:
Ambuláns kontroll vizsgálatok 2-4 hetente. Kardiológiai status változatlan. Terápia
ellenére progrediáló keringési elégtelenség, atrophia, gyakori légúti infekciók.
Exitus lethalis: 2001. ápr. 25-én (6 hónapos korban)
Klinikai diagnózis: Congestiv cardiomyopathia? Endocardialis fibroelastosis?
Cardialis decompensatio, bronchitis obstructiva, dystrophia, anaemia chr.
Kórbonctani diagnózis: A balkamra izomzatának veleszületett betegsége. Szívelégtelenség. Atelectasia pulm. í.s. lobi inf.
A boncolás során a szív:
- Extrém mértékben megnagyobbodott {100 g), a szívcsúcs eléri a bal mellkasfalat,
a bal alsó tüdőlebenyben nyomási atrophia keletkezett;
- Csak a bal kamra izomzata betegedett meg, amelyet az alábbiak jellemeznek:
nagyszámú, kórosan elhelyezkedő hypertrophiás trabeculák látszanak, vastag kamrafal
15

(7 mm) váltakozik mély, vékony falú (I mm) recessusokkal, a hátulsó falról a septumra
kóros izomgerenda húzódik, amely a kamrát egy kisebb csúcsi és egy nagyobb
kiáramlási „üregre" osztja, a kóros izomgerendán járulékos elülső papillaris izom tapad,
az endocardium mérsékelten vastag, opálos, a kamra jelentősen dilatált.
Szövetileg a kamraizomzat külső, középső, subendocardial is rétegződése nem ismerhető fel, változó mértékű subendocardial^ fibrosis észlelhető, amelyhez néhol elastosis
társul. Glycogenosis nem áll fenn, a subendocardialis fibrosis másodlagos.
Egyéb eltérések: A tüdőlebenyekben gócos vérzés. Heveny nyákos-gennyes bronchitis. Kis- és nagyvérköri pangásos jelenségek (kétoldali hydrothorax, hydropericardium, parenchymás szervek induratiója, stb.). Atrophia infanti (4350 g).
Epicrisis: Halálos alapbántalom a veleszületett izolált bal kamrai cardiomyopathia,
amely cardialis pedatrophiát, kis- és nagyvérköri pangást, a bal alsó tüdőlebenyben nyomási atrophiât idézett elő.
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Rapidan progrediáló glomerulonephritis esete
Dr. Bereczki Csaba
SZTE Gyermekklinika
Dr. Kemény Éva
SZTE Pathológia
Rapidan progrediáló glomerulonephritis: Súlyos glomerulonephritis (GN) fennállását jelző klinikai syndroma. Sokszor, de nem minden esetben félholdképződéssel
járó GN képezi az alapját.
Félholdképződéssel járó glomerulonephritis: Olyan GN amely a glomerulusok több
mint 50%-ában félhold képződésével jár. Félhold: a Bowman tok ür' rét kitöltő sejtproliferáció. Típusai: 1. friss: celluláris, 2. idősülö: fibrocelluláris, 3. idősült: fibrotikus.
Félholdképződéssel járó GN esetében a prognózis és a kezelés az GN-t előidéző
betegség patomechanizmusától függ, ezért ennek ismerete, meghatározása döntő fontosságú. A diagnózishoz elengedhetelen a vese tűbiopsziás vizsgálata.
Félholdképzödéssel járó GN immunpathológiai
csoportjai:
1. Immuncomplex nélküli iín. pauci-immun GN: Morfológiailag félholdképződéssel járó
nekrotizáló GN jellemzi. ± kisér vasculitis. Immuncomplex nincs.
•
Wegener granulomatózis: cANCA pozitív. Antigén: neutrophyl granulocytákban lévő
myeloperoxidáz (MPO). + Nekrotizáló granulomatózus vasculitissel járó gyulladás a
légutakban, paranasalis sinusokban, tüdőben.
•
Mikroszkopikus polyangiitis: pANCA pozitiv. Antigén: neutrophyl granulocytákban
lévő proteináz 3 (PR3). Szisztémás nekrotizáló kisér-vasculitís jön létre. Van vesére
lokalizált forma is.
•
Churg-Strauss syndroma: ANCA negatív. A kórtörténetet asthma és eosinophilia
jellemzi.
2. Immuncomplex
GN: immunhisztológiailag immuncomplexek mutathatók ki, a
glomerulusokban granuláris pozitivitás jellemzi. Morfológiailag félholdképződéssel
járó különböző típusú proliferate GN látható.
•
Lupus GN súlyos formái
•
Postinfectiosus, poststreptrococcalis GN
•
Henoch-Schönlein purpura, IgA nephritis
3. Anti-glomerularis basalmembran GN: immunhisztológiailag lineáris glomerularis
basalmembrán (GBM) pozitivitás jellemzi. Az ellenanyagok in situ kötődnek a GBMban lévő saját antigénhez, ami a IV típusú kollagén alfa 3 láncán helyezkedik el.
Morfológiailag félholdképzödéssel járó nekrotizáló GN jellemzi. Vasculitis nincs.
•
Anti-GBM GN tüdővérzés nélkül.
•
Goodpasture syndroma: Anti-GBM GN + tüdővérzés.
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Gyakoriságuk gyerek és felnőtt korban különbözik. Gyerekkorban poststreptococcalis GN a leggyakoribb, e forma prognózisa a legjobb. Az ANCA asszociált GN és
az anti-GBM betegség előfordulása gyermekkorban ritka, prognózisuk rossz.
B. H. 5 é.
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Loborr C3,C4 norm, ANCA, onti-GBM negatív
Az ismertetett esetben az utóbbi kettő együttes előfordulását igazoltuk, a betegség
lefolyását és egyben progresszióját jól demontrálják a vese ismételt tübiopsziás
vizsgálatai.
Első vesebiopszia. Mintavétel ideje: 2000. 08. 03.
Klinikai dg.: Rapidan progrectiáló glomerulonephritis.
Hisztológiai dg.: félholdképzödéssel járó lokálisan nekrotizáló glomerulonephritis,
p ANCA és anti-GBM pozitív.

Sejtdús fibrinogénben gazdag félholdképződés az összes glomerulusban
íntraglomerularisan fibrin depozíció és fokáfis nekrózis (insert)

(A),
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Direct IF: Fibrinogén pozitívitás a
félholdban

Lineáris IgG pozitívitás a GBM mentén
Indirect IF: p ANCA pozitívitás

Összefoglalva a klinikailag rapidan progrediáló félholdképződéssel
járó
GN
patomechanizmusában
pANCA és anti-GBM ellenanyagok
együttes jelenlétét tudtuk kimutatni, a
kettő együttes előfordulása irodalmi
ritkaság.

Második vesebiopszia. Mintavétel ideje: 2000. 09. 21.
Dg.: Friss sclerotizáló fázisba jutott diffúz félholdképződéssel járó GN

Az első biopsziához képest a hegesedés került előtérbe. A sejtdússág csökkent, a
félholdak fibrocellularisak, vagy hegesek. Az interstitium gócosan kiszélesedett,
fibrotikus, ezen részletekben tubulusatrophia van enyhe monomuclearis sejtes
infíltratioval.
Direct IF: lineáris IgG pozitívitás a GBM mentén (3+). Indirect IF: ANCA
negatív.
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Harmadik vesebiopszia. Mintavétel ideje: 2001. 08. 23.
Dg: Chronicus sclerotizáló glomerulonephritis

hypertrophiás tubulusok

tubulusatrophia kiszélesedett fibrotikus interstitium

Az interstitium diffúzé kiszélesedett, fibrotikus. Kiterjedt tubulusatrophia látszik a
környezetben hypertrophiás tubulusokkal (ábra). A glomerulusok hegesek.
Direct IF: anti-GBM negatív. Indirect IF: ANCA negatív.
Összefoglalva a kép végstádiumvesének felel meg, ami további immunszuppressziv
kezelés alkalmazását nem indokolja, jelenleg a beteg hemodialízis kezelésben részesül.
Heptinstall's Pathology of the Kidney. V. kiad. Jenette JC és mtsai. Lippincott-Raven,
Philadelphia-New York, 1998.

Irodalom:
Anti-laminin auto antibodies in ANCA-associated vasculitis.
Vecchi ML - Nephrol Dial Transplant - 01-0ct-2000; 15(10): 1600-3
Sequential development of anti-GBM nephritis and ANCA-associated Pauci-immune
glomerulonephritis.
Verburgh CA - Am J Kidney Dis - 01-Aug-1999; 34(2): 344-8
A 12-year-old girl with pulmonary hemorrhage, skin lesions, and hematuria.
Paueksakon P - Am J Kidney Dis - 01-Feb-1999; 33(2): 404-9
Hematuria, proteinuria, hypertension, and renal failure in a 10-year-old boy.
Phillips CL - Am J Kidney Dis - Ol-Apr-1999; 33(4): 814-9
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Perzisztálő atelektáziát okozó ritka fejlődési rendellenesség esete
Dr. Szabó Hajnalka, Dr. Rácz Katalin, Dr. Füzesi Kristóf
SZTE Gyermekklinika
Kórtörténet
Előzmények:
Női klinika dg.: Parta praematura. Gemini B, táplálási zavar
Gyermekkórház dg.: Ventricularis septum defectus, ductus arteriosus,
decompensate cordis. Pneumonia lobii sup I. d.

persistens

Kórlefolyás:

2 hónapos korban felvétel a Gyermekklinkára. 2—3 hónapos kor között felső légúti
infekciók. A jobb felső lebeny pneumoniája, ill. transzparencia fokozódása. 3 hónapos
korban pulmonalis banding, ductus ligatura. Pneumonia lobii sup. I. d.

Postoperativ események:
Persistaló tachydyspnoe, Ett-sal összefüggő szövődmények, hosszantartó gépi lélegeztetés, transzparencia fokozódás a jobb felső tüdőmezőben.
Diagnózishoz vezető vizsgálatok:
Bronchoscopia: Trachealis hörgő. A jobb felső lebenyhörgő tompaszögű lefutása,
mindhárom jobb oldali lebenyhörgő szabályos eredése.
Perfúziós tüdőszcintigráfia:
Minimális perfúzió a jobb tüdő felső lebenyének
megfelelően.
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Terápia, szövettan:
Műtét: accessoricus lebeny eltávolítása, trachealis hörgö lekötése.
Klinikai diagnózisok: Accessoricus tüdölebeny? Congenitalis lobaris emphysema?
Pulmonalis sequestratio? Congenitalis cystosus adenomatoid malformatio?
* Kórszövettani dg.: Accessoricus tüdőrészlet lymphangiectasiaval.
Trachealis hörgő
Definíció : minden olyan légút, amely
a trachea jobb lateralis részéről, a carina
felett ered. Gyakoriság: 2% (0,1 %-5%),
Formái: Rendellenes eredésű hörgő:
Jobb felső lebenyhörgő, jobb felső lebeny
apikális, szegmentumhörgö. Számfeletti
hörgő: Jobb felső lebenyhez tartozó,
számfeletti lebenyhez tartozó.
Társuló fejlődési
rendellenességek:
borda, csigolya anomaliák. Pectus excavatum, Vater syndroma, Klippel-Feil
syndroma, oesophagus atresia, tracheooesophagealis fistula, duodenalis szűkület, Down syndroma.
Társuló légúti és tüdő fejlődési rendellenességek:
laryngealis
stenosis,
trachealis stenosis, congenitalis cystosus,
adenomatoid malformatio, extrapulmonalis sequestratio. Azygos lebeny.
Klinikai tünetek: A felső lebeny
visszatérő peumoniája, Ett-al kapcsolatos szokatlan szövődmény.
Diagnózis: Bronchoscopia, Mrtg, mellkasi ct/bronchographia.
Therapia: Műtét.
* Accesoricus tüdőlebeny: A normális tüdőn kívül elhelyezkedő tüdöszövet. Van
összeköttetése a légutakkal. Vérellátását általában a nagyvérkörből, ritkán a kisvérkörből kapja.
Következtetések:
Minden visszatérő felső lebeny pneumonia bronchologiai kivizsgálást igényel. Szokatlanul fokozott szenzitivitás az ett helyzetére. Kutassunk társuló rendellenességek
után!
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Embryonalis nephrogen vesetumor
Dr. Bartyik Katalin, Dr. Füzesi Kristóf
SZTE Gyermekklinika
Dr. Iványi Béla
SZTE Pathológia

J.E. 15 hónapos lány
Az endokrinológiai ambulanciáról került felvételre a 15 hónapos kisded, akit
kétoldali emlőduzzanat miatt vizsgáltak. Rutin hasi ultrahang vizsgálat során a bal vesében tumor látszódott. A CT vizsgálat a vese centrális részén 7x5x5 cm-es tumort
igazolt, mely a vesetokot nem törte át, azonban üregrendszeri tágulatot eredményezett.
A lokalizáció alapján Wilms-tumor gyanúja merült fel. Metastasist (mely Wilms-tumor
esetében a tüdőben a legáltalánosabb) nem találtunk. A SlOP-Wilms tumor protokollja
alapján praeoperatív cytostatikus kezelést kapott a beteg. Ennek hatására a tumor mérete
jelentősen csökkent, és az üregrendszeri tágulat mértéke is csökkenést mutatott.
A szövettani vizsgálat a praeoperatívan kezelt, radikálisan - a bal vesével együtt eltávolított tumorból történt.
A beteg ezt követően postoperatív kemoterápiát kapott. Állapota azóta jó, recidíva
nem történt.
Nephrectomiás preparatum
Klinikai dg.: a vese rosszindulatú daganata. A vese középső harmadában a
környezetétől jól elhatárolódó, tokos, 35x30*28 mm-es tumor helyezkedik el. a v. renalis és a vesemedence daganatmentes. Szövetileg a daganat tokba zárt, embryonalis
sejtekből épül fel, acinaris-tubularis szerkezetű. A tumorsejtek kicsinyek, hyperchrom
magvúak, cytologiailag nem atypusosak. Mitosisok, invasivitás nincsenek. Psammoma
testek nem észlelhetők. A daganat nephrogén veseszövet-maradvány hyperplasiájára
emlékeztet, Wilms-tumor monofázisos, blastemás formájának nem felel meg.
Dg.: Embryonalis nephrogen vesetumor (valószínűleg benignus).
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Bárányhimlő fertőzés kiváltotta polyclonalis lymphoproliferativ
betegség
Dr. Tekulics Péter
Gyermekkórház, Szeged
Dr. Iványi Béla
SZTE Pathologia

K. R. 8 hónapos fiú, 8200 g
2001. június 18-án a hajnali órákban makói ügyelet kérte a 8 hónapos csecsemő
felvételét a Fertőző Kórházba varicella phlegmone, pneumonia miatt. Anamnesisében
recidiiváló obstructiv bronchitis, tejfehérje érzékenység, gastro-oeoG^nagealis reflux
szerepel.
2001. 06. 18. reggel 9 óra: A Fertőző Kórházban:
Belszervi fizikális statusa: varicellás bőrelváltozások, phlegmone nyakon, arcon kézlábfejoedema, felületes légzési hang a tüdők felett, nyögdécselés bélhangok nem
hallhatók.
Laboreredményei:
Q: se: 0,57
Na: 130 mMol/1
SGOT:I09U/1
K: 6,0 mMol/1
SGPT: 130 U/l
ly: 0,35
Htk: 0,36
UN: 15,9 mMol/1
ALP: 988 U/l
rao: 0,08
Hgb: 122 g/l
Amylase: 31 U/l
Thrombocyta: 50 000 Öf: 48 g/l
Fvs: 4500/microl
Mellkas rtg felvétel: Fekvő helyzetben a jobb oldalon a rekesz nem vehető ki, felette
a mellkasfalra csúcsig felterjedve ujjnyi széles folyadék látható. A jobb hflussal
összefüggésben kifejezett kötegezettség, a középső lebeny vetületében diónyi ámyékoltság látható. Pleuropneumonia 1. d.
Therápia: Virolex infúzió (125 mg 6 óránként) Rocephin i. v. Netromycin i.v.
Digoxin Furosemid 2 l/min oxygen orrillesztéken át.
2001. 06. 18. 10 óra 45 perc:
Kórházunkba történő átvételét a masszív antibiotikum és tüneti therápia ellenére
klinikai állapotának rosszabbodása indokolta. Belszervi statusa: igen súlyos általános
állapot. Sápadt, cyanoticus bőrszín, bevérzett varicellás eruptiok, phlegmone, petechiák,
kifejezett grunting. Gyengült légzési hang a jobb tüdőfél felett, megnyúlt exspírium.
Extrém puffadt hasat, paralyticus ileust, hepatosplenomegaliát (hepar-4 cm, lien-1,5 cm)
tachycardiás szívműködést, rossz perifériás keringés. Haematuria, savhaematinos
gyomortartalom.
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Therápia: Pentaglobin, magas concentrációban oxygen orrillesztéken át.
20001. 06. 18. 10 óra 55 perc:
Keringés-, légzésleállás történt. Teljes cardiorespiratoricus resustitatiot követően 11
óra 15 perckor exitus lethalis következett be.
Post mortem lumbalpunctio: Liquor rutin: glucose- 0,9 mMol/1. Fehérje: 46 mg%.
Klór: 112 mMól/l. Liquor varicella zűo.c vírus ellenes IgM ellenanyag pozitívitás.
Klin. dg.: Toxicus varicella. Pneumonia. Ptx. Caidiopulmonaiis. insutl.
A boncolás során észlelt eltérések:
Bőr: beszáradó, részben pörkös, részben bevérzett és lobos eruptiók. Tüdő: minden
lebenyben vérzés, alsó lebenyekben gócos pneumonia, a jobb alsó lebenyben 2 cm
átmérőjű tályog?, elgennyedt infarctus?, a jobb mellűrben heveny rostonyás-gennyes
mellhártyagyulladás (exsudatum: 20 ml). Generalizált lymphadenomegalia és hepatomegalia. Agyvizenyő. Anasarca diffusa.
Mikroszkópos észleletek: A nyirokcsomókban, a májban, a lépben, a csontvelőben, a
tüdőben, a pancreasban, a vesében, a lágyagyhártyán, a submandibulars nyálmirigyben,
a harántcsíkolt izomszövetben és a dermisben poiyclonalis lymphoid sejtes beszürődés
keletkezett, amelyhez macrophagok, neutrophil és eosinophil granulocyták keverednek.
Sok acytotoxicus T-lymphocyta. CD30 + nagy anaplasiás sejtek nincsenek. Az infiltratio
a tüdőben az artériákat transmuralisan beszüri és a jobb alsó lebeny artériáiban másodlagosan thrombosist hoz létre, distalisan elgennyedt infarctusok látszanak. További eltérés az acut purulens bronchiolitis és a gócos bronchopneumonia. Az eruptiókban vírusinclusiók, ill. gennyedés nem észlelhető.
Epicrisis: A halált multiplex, elgennyedt tüdőinfactusok, bronchopneumonia,
fibrinosopurulens pleuritis együtt okozták. Alapbántalom a bárányhimlő-fertőzés kiváltotta poiyclonalis lymphoproliferativ betegség, mely a nyirokcsomókat, a lépet, a májat,
a csontvelőt, a tüdőt, a lágyagyhártyát, a vesét, a pancreast, a vizsgált nyálmirigyet, a
harántcsíkolt izmot és a dermist szűrte be. Következményes elváltozás a tüdőartériák
transmuralis infiltratiója, a másodlagos thrombosis, a multiplex tiidöinfarctusok, a
bacterialis felülfertőzödéssel kapcsolatos bronchopneumonia és az acut purulens bronchiolitis. Malignus lymphoma, virus-encephalitis, varicella-pneumonia, továbbá az
eruptiók gennyedése nem igazolódott.
Megjegyzés: A poiyclonalis lymphoproliferativ betegséget herpes vírusok (EBV,
varicella-zoster, cytomegalovirus) hozzák létre. Klasszikus példája a mononucleosis
infectiosa. Az EBV-vírus által fertőzött B-lymphocytákban poiyclonalis activatio és
proliferatio jön létre, a folyamatot cytotoxicus T-lymphocyták és a természetes ölő (NK)
sejtek supprimálják és a lymphoproliferativ megbetegedés önmagától meggyógyul.
Esetünkben a lymphoproliferativ betegséget varicella-fertözés váltotta ki. Élettanilag a
vérben CD4:CD8 arány 2:1, esetünkben a helper-suppressor arányt nem ismerjük, így a
suppressor functióra következtetni nem tudunk, NK sejtekre vonatkozóan sincs adatunk.
Varicella-fertőzés járhat cutan pseudotymphomával, lymphocytás vasculitis-szel, de
halálos varicella-fertözés csak immunsupprimált egyénben jelentkezik (lymphoma, acut
lymphoid leukaemia, transplantatio miatt erélyes immunsuppressio, vagy EBV, Kaposi
sarcoma-virus, AIDS-vírus co-infectio). Esetünkben társult EBV fertőzés lehetősége
szóbajön. Ezt bizonyító molekuláris vizsgáló módszer intézetünkben nem áll rendelkezésre.
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GYERMEKKORI ONKOLÓGIAI BETEGSÉGEK

Gyermekkori agytumorok
Dr. Schuler Dezső
SOTE II. sz. Gyermekklinika
A gyermekkori malignus tumorok az 1-14 éves korban a halált okozó betegségek
közül az első helyen áll annak ellenére, hogy gyógyíthatóságuk az utóbbi évtizedekben
nagy mértékben javult. Az összes gyermekkori malignitást együttvéve az öt éves túlélés
1999-ben 72,5% volt. A malignus betegségek közül a leukaemiák és a központi idegrendszer daganatai a leggyakoribbak. Relatív frequentiájuk hazánkban gyakorlatilag
egyforma, ami sajnos nemzetközileg kiemelkedő előfordulást jelent. 1998-ban a relatív
frequentia 28%, a leukaemiáké 28% volt. Gyakorisága az egyes országokban eltérő;
1,0-5,0/100.000 között van Németországban 1998-ban 0-14 éves korban 2,5/100.000
volt az incidencia, míg Svédországban alig magasabb 2,86/100.000-nél, Magyarországon 0-14 éves korban 5,2/100.000, s enyhe emelkedést mutat. Az incidencia
emelkedését az Egyesült Államokban, s Svédországban is megfigyelték; Hjalmars és
munkatársai (1999) szerint Svédországban 1973-92 között évi 2,6%-kal emelkedett.
Nyitott kérdés, hogy mi az emelkedő incidencia oka: a jobb diagnosztika (pld. MR1viszgálatok bevezetése) következtében gyakoribb felismerés vagy a pontosabb regisztráció okozza-e vagy valóban gyakoribb előfordulásról van szó. A hazunkban a külföldön észleltnél magasabb incidenciát az előbbiek nem magyarázhatják, s a háttérben
genetikai vagy környezeti tényezők sejthetők. Familiaris előfordulása igen ritka.
Az agytumorok gyakoriságukon kívül a magas halálozás miatt is kiemelkedő fontosságúak. A gyógyíthatóságnak leukaemiákban észlelt drámai javulása az agytumoroknál nem volt megfigyelhető. Leukaemiában 1952-55-ben 12 hónap volt az 50%-os
túlélés, mely ma nem is mérhető, mert a betegek 81%-a még 5 év múlva is él, ill.
meggyógyul. Medulloblastomában ezzel szemben 1970-ben műtét és besugárzás után
44% volt a 10 éves túlélés, s még 1990-ben is a műtét, sugár- és kemotherapia alkalmazása ellenére csak 70%-os az 5 éves túlélés. Az agytumorokná! tehát csak apró lépések
történtek a javulás irányába, s csak az elkövetkező években remélhető a therapiás
eredmények lényeges változása.
A gyermekkorban gyakoribb daganatok a medulloblastokból származó medulloblastoma, oligodendroglioma, a primitív spongioblastból kiinduló glioblastoma, astrocytoma, az ependymalis spongioblastból eredő ependymoblastoma, ependymoma.
Ritkák a corpus pineale tumorai (pineablastoma, pinealoma), s a plexus chorioideus papillomája. Gyermekkorban - a felnőtt korral szemben - gyakoribbak a hátsó scala
tumorai, s ezek közül is leginkább az astrocytomák és medulloblastomák.
Az agytumorok klasszikus tünetei közül gyakori panasz a fejfájás, mely csecsemőknél nyugtalanság formájában jelentkezik, s a hányás. Ennek ellenére csak ritkán áll
ezeknek a tüneteknek a hátterében agytumor. így, ha egyéb tünetek nincsenek, rendszerint csak későn derül ki az agydaganat. Járászavar, ataxia, agy idegbénulások (diplopia),
focalis görcsök az egyéb okok kizárása után gyorsan vezetnek a helyes diagnózishoz.
Aluszékonyaág vagy nyugtalanság, endokrin-, ill. diencephalicus tünetek, csecsemőknél
a fejkörfogat gyors növekedése ritkábban fordulnak elő.
Agytumoroknál a leghatékonyabb therapia a sebészi eltávolítás, majd a radioterapia.
A kemoterápia szerepe csak a legutóbbi évtizedekben vált adjuváns tényezővé és
indikációját, hatását illetően ma is sok az ellentmondás. A kemoterápia hatásosságát
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agytumorokban nehezíti (].). A histológia (heterogenitása). (2.) vériiquor barriere megnehezíti a nagyobb molekulájú és nem lipophyl cytostaticumok bejutását az agyszövetbe. (3.) intratechalis gyógyszerbeadás esetén a subarachroidealis térből lassú a cytostaticumok bejutása az agyszövetbe, és az agykamrákba is csak mintegy 10%-uk jut cl
(4a.). Nagy számú közlés eredményei ellentmondóak, alacsony és nem kellőképpen
homogén betegcsoportokra vonatkoznak aSi¿ vannak landomizált vizsgálatok.
A kemoterápia intenzitását a prognosztikai faktorok s^abj:
"zck a tumorsejtek pleomorphismusa, anaplasia vagy necrosis, a mitolicus index, chromosoma
aberatiók jelenléte, ill. típusa (pl. oiigodendrogliomában az lp- ésl9q- jó prognosztikai
jel), molekuláris genetikai eltérések (n-myc amplificatio, 17. chrom LOH rossz prognosztikai jel), a TM osztályozás (tumor nagyság, intracranialis metaslasisok, a beteg
életkora (pl. medulloblastoma rosszabb prognosisa 5 év alatt) és a legfontosabb a daganat resectabilitása.
Jelen előadás keretében csak néhány, a gyakorlat szempontjából lényegesebb,
agydaganat: az astrocytomának és meduloblastomának/PNET-nek (primitív neuroektodermalis tumor) tárgyalására térek ki.
Astrocytomában különösen egy éves kor alatt relative kedvező a prognosis, s alacsony malignitású histológia esetén a tumor eltávolítása után sem a kemoterápia, sem a
radioterapia hatása nem bizonyított.
A részleges eltávolítást követő progressio vagy recidiva esetén a radio- és kemotarápia indokolt. A leginkább ígéretes a Carboplatin és Víncristin négy hétig való adása
2 hetes szünetekkel, 12 alkalommal. Packer (1997) ily módon 78 beteg 30 hónapos
megfigyelése során 56%-ban ért el komplett vagy partialis remissiót, s csupán 32%-ban
volt további progressio. Az igen differenciálatlan sejtekből áll glioblastoma multiforme
esetében, az intenzív kemotherapiát követő autotransplantatióval 30%-ban lehetett 3
évnél hosszabb remissiót elérni.
A kemoterápia hatásossága legjobban medulloblastomában bizonyított. Természetesen itt is leglényegesebb a tumor lehetőség szerinti totalis ablatiója. Amennyiben a
tumor nagysága miatt teljes eltávolítás eleve nem valószínű, a stereotacticus biopsiát
követő preoperatív kemotherapia, megkönnyítheti az albatiót.
A műtét után radio- és kemoterápia szükséges, de 3 éves kor alatt radioterapia adása
nem ajánlott. így műtét után 3 éves korig csak kemoterápia adható. A postoperatív
kemoterápiáról beszámoló közlemények a legkedvezőbb eredményekről cisplatin, nitrosourea (CCNU), vincristin vagy cisplatin, cyclophosphamid és vincristin adása kapcsán
számoltak be.
1998. januárjában a magyar tumor-leukémia hálózat a központjai új therapiás
eljárást dolgoztak ki. Ennek lényege az volt, hogy hét olyan két-két szerből áló therapiás
blockot állítottak össze, melyben azok a szerek szerepeltek, melyek monotherapiában is
hatásosnak bizonyultak. Az egyes blockokat háromhetenként egymás után adva azonos
kombináció csak háromszor, s mindig 19 hetes időközzel ismétlődik. Ezzel az azonos
kombinációk közötti hosszú távolsággal a gyógyszerresistencia kialakulásának lehetőségét igyekszünk csökkenteni. 2000. márciusáig 33 beteget kezeltünk és követtünk, akik
közül 3 beteg e therapiát recidívában kezdte.
Komplett és parciális remissiót 88%-ban értünk el, 3% volt a változatlan állapot,
9%-ban észleltünk progression Az eredményeket a tumor eltávolításának mértéke nagy
fokban befolyásolta: subtotalis resectio esetén történt műtét, öt esetből csak kettőben lehetett partialis remissiót és egy eseten változatlan állapotot elérni. Természetesen a kö-
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vetési idő túlságosan rövid következtetések levonására, de egyelőre az eredmények
biztatóak.
Recidiváló medulloblastomában csupán ismételt műtéttől és a műtét utáni intenzív
kemoterápiát követő őssejt transplantációtól várható eredmény (Gururangam et al.
1998 , Grovas AC. Et al. 1999.). A kis esetszám miatt a gyógyulás lehetőségé, ül. a
remissio hossza nem ítélhető meg reálisan.
Sajnos az agytumor gyógyulása után gyakoriak a mellékhatások: csökkenhet az
emlékezet, a figyelem, az információk feldolgozási sebessége, a motoros koordináció.
Apathia, motivációhiány, látás-, hallás csökkenése fordulhat elő (Meyers et al. 1998.
Jenkin D. et al. 1998.). Az endokrin mellékhatások közül a növekedési hormon
termelésének és a pajzsmirigy funkciójának csökkenése érdeme! említést (Finlay JL. és
Goius SC. 1987). Különösen az intelligencia quotiensnek a gyógyulást követő évek
során fokozódó elmaradása aggasztó (Palmer SL. 2001.).
A radiotherapia az acut mellékhatások mellett (fejfásás, hányás) négy hónappal vagy
évekkel később megjelenő eltéréseket okozhat, melyet sokszor nehéz a tumor recidívától elkülöníteni.
Befejezésül a jövő kilátásairól, a folyamatban lévő kutatásokról kell néhány szót
szólni. Glioblastomában, recidiváló „high grade" astrocytomában az eddigi vizsgálatok
hatékonynak találtak egy új, alkyláló szert, a temozolomidot (Temodal), de a klinikai
vizsgálatok még folynak.
Első fázisú vizsgálat stádiumában van a Paclitaxel, melyet radosensitizálóként alkalmaznak „high grade" gliómában.
Ismeretes, hogy a medulloblastoma kiemeldedően magas számban tartalmaz octreoid (somatostatin) receptorokat. In vivo kimutatása értékes lehet a residualis tumor és a
recidíva kimutatásában (Muller HL. Et al. 1998). További kérdés, hogy a somatostatin
szerepet kaphat-e a medullobalastoma therapiájában.
Igazi megoldást azonban a tumorképződés mechanismusának megismerésén alapuló
therapia jelenthet.
Összefoglalóan megállapítható, hogy.
1. A gyermekkori agytumorok hazánkban nemzetközileg is kiemelkedő gyakorisággal fordulnak elő.
2. Az agytumorok terápiájában a műtét és radiotherapia mellett a kemotherapának
csak másodrendű szerepe van, de medulloblastomában növeli a gyógyulás lehetőségét,
ill. hosszabb túlélést biztosít. 3 éves kor alatt radiotherapia nem végezhető.
3. Astrocytomában csak anaplasia, partialis resectio, ill. progressio esetén indokolt a
kemotherapia.
4. Agytumorok gyógyulása esetén nagy valószínűséggel tehet enyhébb vagy súlyosabb mellékhatásokra számítani. A radiotherapia mellékhatásai néha diagnosztikai
nehézséget jelenthetnek a recidíva vonatkozásában.
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A gyermekkori malignitások %-os megoszlása
Magyarországi összincidencia
(1998-as adat): 15,7/100.000
Németországi összincidencia
(1997-es adat): 10,0/100 000
5% HL
4% Wilm tumor
6% NHL
3 % egyéb tumorok
1% retinoblastoma
1% májtumor
2% csfrasejtes tumorok
2% histiocytosis X
5% csonttumorok
6% lágyrész sarcoma
9% neuroblastoma
ALL 23%
AMI 4%
CML 1%
CNS tumorok (becsült) 29%
OS. 72,5%
Az Országos Gyermektumor regiszter 10 éve, 1988-97; 10-14 éves korosztály
Gyermekkori incidencia:
1,0-5,0/100.000
Németország (1998): 2,5/100.000
gyermek
(Svédország: 2,86/100.000,-50% fossa
post.
1973-92 T 2,6%/év-kalTHjalmars et al.
Cáncer 85,2077,1999)
Magyarország (1988):
4,5/100.000
93=29% (leuk. 28%)

Agytumorra hajlamosító tényezők:
retinobl., neurofibromat., Li.Fraumeni s.
ataxia teleang., sclerosis tuberosa,
Hippel-Lindau s„
immudef. (EBV inf. CNS lymphoma)
trauma —» meningeoma
besúg.-» mening. v. glioma v. hypoph.
Adenoma
i
305 beteg: 8-15 év után lóxkock.
Igen ritkán famil. (Mb.: Moschowi és
m társai. 1989.)

Emelkedő incidencia okai:
Genetikai?
Környezeti?
Registráció elégtelensége?
Jobb dg.-a?
(USA 1973-74 agytu. incid.
35%-kal. MRI alkalm.)
Gyermekkori ALL túlélés
(tüneti)
1927-1952
(steroid + antimet.)
1952-1955
(BFM)
1986-1990
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3,5 hó
12 hó
5 év

50%-os túlélés
50%-os túlélés
81 %-os túlélés

Gyermekkori medulloblastoma
túlélés
(opus + RT)
1970
(opus + RT + CT)
1990

10 év
5 év

44%
70%

Agytumor tünetei:Fejfájás (nyugtalanság), hányás, járászavar, látászavar (diplopia),
fejkörfogat növekedés, görcsök (focalis). Aluszékonyság vagy nyugtalalanság,
endocrin-, dienceph. tünetek. Reflex eltérések (gv.tu.).
Gyermekkori solid tumorok terápiája: kemoterápia, sebészi terápia, radioterápia.
Gyermekkori agytumorok terápiája: sebészi terápia, radioterápia, kemoterápia
mikor?, hogyan?
Hatásos kemotherápiát ne/íezííi'.'Heheterogen felépítés, kevesebb oszlási fázisban
lévő sejt, vér-liquor barrier
i.th.: lassú subarachnoidealis eloszlás ( - 1 0 % jut a kamrákba)
kisfokú penetr.
barrier megnyitásnál T ér permeabil.: bradykinin, peptidek, stb.)
? lypophil vegyületekhez kötött poláris ágensek?

gyógyszerresist. (jobb effectus ha 4 P-glycoprotein
MDR gen), gyógyszer bevitel:
módja, cc., tartama, RT-hoz időzítése, kevés értékelhető adat
„grading:"
sejt pleomorph.
mitot. index
anaplasia, necrosis
chrom. aberr.: oligodendroglioma: lp-, 19q-, (izoláltan, egyéb chrom. aberr. nélkül)
100% ther. válasz
mol. gen. vizsg.: supratentorialis PNET: n-myc amplific.
(-25%) ther. resist.; 17. chrom. LOH (-50%)
metastasisok
astrocyt.: Fas-gen expr. és mut.: 11% (gr. II.) - 50% (gr. III.) - 100% gr. IV.
MB.: Erb-2 rec.T expr. (Neuregulin l(i ligand)
resectabíl

X
T (N) M: (MB. Chang); loc,
életkor (MB.<5 év)
Progressiv I. grade és h.g. astrocytorna chemotherapiája
Carbopl.
(175 mg/m2/hét x 4-2 hét szünet
-u.a. 4x + VCR (1,5 mg/m2/hét x 10)
Ha van hatása, utána 3 hetes szünetekkel x l 2 (78 beteg; obs.: 30 hó: 68% PFD (44/78
CR+ PR) (Packer 1997) [39% ha > 3 éves]
Thiotepa, VP16 BCNU A B M T (gliobl. multi. recid.) >3 év remissio 30%-ban (Finlay
1996)
Conclusio
compl. resectio obs.
incomplett res. <5 éves: CT ( RT); 5 éves és progr. RT+CT
Anapl, Oligodendroglioma Procarb., VCR, Lomustin (CCNU) PFD 6 lA év (Kim 1996)
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Medullobl., supratent. PNET [Praeop. CT/VEP; 1993/1995]
Jelenleg leginkább:
I. Cisplatin + CCNU + VCR v. CP + cisplatin + VCR
П. HIT
I.
op. RT 48 hét CT: 8 x VCR +Cispl. + CCNU 86% 3 éves-, 79% 5 éves
túlélés SR hetedek!! (Packer et ai 1999.)
op. RT (50-55 Gy) 16 hét ГТ: 4 x (HD-CP = 2x2g + 75 mg Cispl. + 2x
VCR PBsc-s, G-CSF) = HR74%. SR?4%2 évc_s_tú_
''
¿ck 72%-a
opus után Mo (D. Strother et al. 2001.)
op. C T ( l x ) R T 6xCT:
Procarb. + 6-TG + DBD + CCNU + VCR
55% 3 éves-, 35% 5 éves PFD
HR betegek
(Pradosetal. 25, 174, 1996)

П.

Medullobl.. supratent. PNET ffolytatás):
HIT (89/91) prot.:
MTX (5 g/m2) 1. nap
Ifosfamid (3 g/m 2 ) 1-3. nap
C-arab. (400 mg/m2) 1-3. nap
Vp-16 (150 mg/m 2 ) 4-6. nap
Procarbazin (100 mg/m 2 ) 1-14. nap x5
55% 5 éves EFS
(Calaminus G. és mtsai. Neuroped. 29, 102, 1998.)

Postoperatív hetek
! -2. hét: Oradexon (szükség szerint)
2.-3. hét: 100 mg procarbazin p.o./nap + vincristin 1,5 mg/m2/hét
4. hét: HDMTX (5 g/m2)
6.-9. hét: radiotherapy
II. hét: Al blokk
14. hét: B1 blokk
15. hét: A2 blokk
20. hét: B2 blokk
24. hét: С blokk
30. hét: Al blokk
33. hét: ВI blokk
36. hét: A2 blokk
39. hét: B2 blokk
43. hét: С blokk
49. hét: Al blokk
52. hét: Bl blokk
56.-58. hét. D blokk
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A! blokk:
1. nap: vincristin 1,5 mg/m 2 (max. 2,0 mg/m 2 )
1. nap: cyclophosphamid 1,0 g/m2 1 óra alatt
2. nap: cyclophosphamid 1,0 g/m2 1 óra alatt
(supp.: 3 l/m2 infus./24 óra, Furosemid, Mesna 400 mg/m 2 )
A2 blokk:
1. nap: vincristin 1,5 mg/m !
Ifosfamid 1500 mg/m 2
1. nap: Ifosfamid 1500 mj./m 2
B1 blokk:
1. nap: cisplatin 90 mg 5 óra alatt
1. és 2. nap: etoposid 100 mg/nr 1 óra alaatat
B2 blokk:
1. nap: carboplatin 400 mg/m 2 I óra alatt
1. és 2. nap: etoposid 100 mg/m2 1 óra alaatat
C blokk:
1.
1.

nap: vincristin 1,5 mg/m 2
és 2. nap: BCNU (Bicnu) 70 mg/m 2 2 óra alatt

D blokk:
1. és 7. nap: vincristin 1,5 mg/m2
1-14. nap: 100 mg/m 2 procarbazin p.o.
1998 jamuár I -tői 2000 márciusáig kezeltek száma: 34, értékelhető 33
[e therapiát recidívában kezdte: 33-ból 3: 2 CR IPD]
Kimenetel:

CR=70%
PR=18%
88% CR + PR
SD=3%
PD=9%
Recurr. malign. agytu. -ABMT
seb. + CT —* min. redid. Bet.
i
myeloabl.: thiotepa + etor. ícarboplat. ±BCNU
4
72 óra múlva: ABMT
dg.: PNET/medullobl., gliobl. multif, amaplast. astrocyt.
20 betegből 10 tumormentes (37,9 hómap múlva)
(Gururangan S. et al. J. Clin. Oncol. 16,2486, 1998)
csakjrr-veL(MOPP): 14/19 SD átlag ójióna&ig
(vanEysJ. et al. J. Pediatr. 113,601, 1998)
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Agytumor + terápia, mew K'-atcscü
emlékezet i
figyelem i
információk feldolg. sebessége i
motoros coord. i
apalhia
motivációhiány (ritkán dementia)
epilepsia
endocrin eltérések (X növekedés, lhyr.1- funkció)
2. tumorok

(Finlay JL. 1998, Goins SC. 1987)

Ther.: rehab., dopaminerg-noradreneg agonisák
(Meyersetal. 1998)
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Neuroblastomáról gyermekorvosoknak
Dr. Nagy Kálmán
Gyermekegészségügyi Központ, Onkohematológiai és Csontvelőtranszplantációs
Osztály, Miskolc
Neuroblastoma epidemiológiája, hisztológiai jellegzetességei
A neuroblastoma tipikusan gyermekkori daganat, a leggyakoribb extracraniális
tumor, 14 éves kor alatt az összes szolid daganat 8-9%-a. Megjelenésében két életkori
csúcs van, az egyik egy éves kor alatt, a másik 2-4 éves kor között.
A tumor sajátossága, hogy lényegesen gyakrabban fordul mint a klinikailag diagnosztizált esetek száma. Egy éves kor alatt gyakori a tumor spontán regressziója. Erre az
egyéb okból elvégzett kórboncolások hívták fel a figyelmet.
A daganat jellemzője, hogy a cytostatikus terápia során vagy attól függetlenül
kiérést mutat. Több szerző szerint a ganglioneuroma,, ganglioneuroblastoma és a
neuroblastoma hisztológiailag azonos tumor különböző érettségi formái. Neuroblastomában az ismételt hisztológiai vizsgálatok során felfedezett kiérő területek nem utalnak a tumor teljes spontán regressziójára illetve malignitásának megváltozására. Csak a
ganglioneuroma tekinthető benignus tumornak.
Neuroblastoma
klinikuma
A daganat a gerinc mellett húzódó szimpatikus idegkötegekből, illetve a
mellékveséből származik. Hormontermelő tumor így korán okoz ún. paraneoplastics
tüneteket. Ilyenek a kipirulás, elsápadás, hasmenés, vérnyomásemelkedés, tachycardia,
izzadás, ataxia, opsoclonus, myoclonus. Az esetek többségében mégis a hasi tapintási
lelet ill. mellkasfelvétel hívja fel rá a figyelmet. A neuroblastoma 80%-ának van hasi
manifesztációja. Mellkasban a daganat dysphagiát, Horner szindrómát okozhat,
központi idegrendszeri érintettség esetén gerincvelő lézió, hólyagbénulás jelentkezhet.
Igazolt daganat esetén pontosan meg kell határozni a daganat kiindulási helyét és
kiterjedését. Az ultrahangon kívül CT, MR, csontvelővizsgálat szükséges. A tumor
biológiai sajátságai miatt más diagnosztikus lehetőségeket is ad. A neuroblastoma
fokozott catecholamin termelés és metabolizmus révén nagymennyiségű homovanilinsav (HVA) és vanilinmandulasav (VMA) ürítését idézi elő a vizelettel. A daganatsejtek
felveszik a metajodobenzylgtianidint-t (131 J-MIBG) és ezzel az izotóppal a
szcintigráfíán láthatóvá válik a tumor teljes kiterjedése (1. ábra). A csontvelő érintettség
4 különböző helyről vett biopsziás és punkciós minta vizsgálatával állapítható meg. A
neuroblastoma sejtek a csontvelőben rozettákat alkotnak mely megkönnyítheti a
felismerést. A diagnózist a hisztológiai minta szövettani és elektronmikroszkópos
vizsgálata mellett az emelkedett catecholamin metabolit (VMA, HVA) ürítés és a
csont ve lőv izsgálat bi zony íthatj a.

37

r

I. ábra
MIBG scintigraphia neuroblastomás
gyermeknél, primer tumor helye a bal
mellékvese, kiterjedt koponya és nyaki
nyirokcsomó metastasissal

Az 1988-as Nemzetközi Neuroblastoma Staging Rendszer 5 különböző klinikai
stádiumot különít el.
1. stádium: lokális tumor, mikroszkópos reziduum nélkül, azonos és ellenoldali
nyirokcsmókban hisztológiai vizsgálattal nincs tumor sejt.
2. A stádium: egyoldali tumor, sebészt eltávolítás nem teljes, azonos és ellenoldali
nyirokcsomók hisztológiailag negatívak.
2. Bstádium: egyoldali tumor teljesen vagy részlegesen eltávolítva, csak az azonos
oldali nyirokcsomókban lehetnek tumorsejtek
3. stádium: a tumor a középvonalat keresztezi vagy egyoldali tumor, de az ellenoldali nyirokcsomók tumorosán érintettek vagy középvonali tumor kétoldali terjedéssel
ill, kétoldali tumorosán infiltrált nyirokcsomókkal.
4. stádium: szórt daganat távoli metasztázissal a csontokban, nyirokcsomókban,
csontvelőben és/vagy más szervekben.
4. S stádium: Lokális primér tumor egy esetleg két disszeminációs hellyel (máj,
csontvelő, bor).
A neuroblastoma biológiája, genetikája és molekuláris
genetikája
A tumort jellemző esetleg progresszióját is kimutató biológia anyagok szérum
szintjét a daganat kezelés során végig regisztrálni lehel. Ezek a szérum ferrritin, laktál
dehydrogenáze (LDH), neuron.specifikus enoláze (NSE) és G D 2 gangliozid szintje. Az
NSE cytoplazmatikus protein enoláze aktivitással a betegség aktivitását követi. A G D i a
humán neuroblastoma sejt falában található gangliozid. Kimutatásának jelentősége az
NSE-hez hasonló.
A tumorsejt genetikai, molekuláris genetikai megismerése a kezelést és a prognózist
meghatározó alapvető kérdés.
Genetikai, molekuláris genetikai eltérések: a tumor sejt diploid kromoszóma száma,
l-es kromoszóma rövid karjának (lp36.3) elvesztése, 17-es kromoszóma hosszú
karjának többlete, N-myc onkogén amplifikációja (több mint 10 kópia) rossz
prognosztikai jelek. Ezzel szemben a poliploid kromoszómaszám és hiányzó
kromoszóma eltérések ill. hiányzó N-myc amplifikáció j ó prognózisra utalnak (2. ábra).
Neuroblastoma
terápiája:
A tumor lehetőség szerinti teljes sebészi eltávolítása a kimenetelt meghatározó
tényező. Az l-2-es stádiumú, az 1 év alatti, a kedvező genetikai és molekuláris
genetikai karakterű tumor kezelése csak sebészi ill. sebészi és a beteget mérsékelten
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terhelő kemoterápiás kezelésből áll. A kedvezőtlen genetikáju, 3.-4. stádiumú, 1 éves
kor feletti, disszeminált tumorok kezelése összetett és kihasználja a kemoterápia,
sugárkezelés, sebészi terápia és a biológiai és immunbiológiai terápia teljes eszköztárát.
Disszeminált tumorok esetén a kezelés kemoterápiával és csontvelői őssejtgyüjtésel
kezdődik, melyet a tumort vagy egy részét eltávolító sebészi terápia követ. A maradék
tumort az autológ őssejtátültetéssel kiegészített nagydózisú kemoterápiás kezelés ill.
esetleges lokális irradiáció pusztítja el. További lehetőség az otthoni körülmények
között alkalmazott, a tumor sejtek kiérését elősegítő orális retinoid terápia. Kísérleti
stádiumban van a G D2 monoclonális antitest kezelés, mely hasznos kiegészítője lehet az
előbbi kezelési formáknak.
KUftMT ITATIU DNS (WSllZIS
Kórszöuettani szia: 212x01
rtéu. szílletési tdo: Hangó ZottSn 1959.B4.23.
Beküldő Osztály f Intézet:
Érkezést Idü:
Azonosit&si szín:
Lokalizáció:
Diagnózis: netiroblastona
Uizsgálat indikációja: prognózis
UHO kódok:

AHBnegai

Se jtszáfi = 719
Sejtpopulációk széna- 1
CU- 0.832, Entrop 3.71
fYofi = 8.8720
1.populáció mérete- 100.By.
DNS index= l.tfc
G1=S9.9H, S=30.2X, G2=1B.0*
Pollploid frakció- 2.6*

összefoglaló értékelés: Gyorsan prolíferáló, perldiplold tumor. Hnyc anplif Lkait.
Szövettanilag rosszul differenciált. strooaszegény.
2. ábra
Neuroblastoma kvantitatív DNS analízise, a tumor rossz prognózisú, diploid
kromoszóma állományú, a sejtek többsége G1 fázisban van. A vizsgálatokat
dr. Szentirmay Zoltán prof. Úrnak, és Gombos János főorvos urnák köszönjük.
A neuroblastoma
prognózisa
1 éves kor alatt illetve 1. és 2.-es stádiumban a gyógyulási esély kifejezetten jó, a
80%-ot jóval meghaladhatja. Disszeminált 3^4-es stádium esetén, 1 éves kor felett ill.
kedvezőtlen genetikai tulajdonságú tumor esetén az előbbiekben leirt összes terápiás
forma kihasználása mellett is csak 30-40% között van a recidivamentes túlélés.
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A neuroblastoma szűrése, korai diagnosztikája
Az előrehaladott stádiumú daganat rossz prognózisa szükéségessé tenné a 18 hónapos kor alatti populáció teljes szűrését. Erre a vizelet VMA, HVA vizsgálata megadná a
lehetőséget. Sajnos a drága módszer, de méginkább a szűrés optimális idejének a tisztázatlansága és módszertani problémák miatt nagyon szerények a korai diagnosztika
lehetőségei.
Irodalom:
Brodeur GM et al. International criteria for diagnosis, staging, staling and response
to treatment in patients with neuroblastoma J. Clin. Oncol. 1988, 6:1874
Evans AE. Staging and treatment of neuroblastoma Cancer 1980, 45:1799
Matthay KK, Villablanca JG, Seeger RC et al. Treatment of high risk neuroblastoma
with intenziv chemoterapy, radioterapy, autologous bone marrow transplantation and
13-cis retinoic acid. Children s Cancer Group. N.England J. Med. 1999, 341:1165
Garaventa A, Rondclli R, Lanino E et al Myeloablative therapy and bone marrow
rescue in advanced neuroblastoma. Bone Marrow Transplant. 1996,18:125
Ladenstein R, Lasset C, Hartmann et a). Impact of megatherapy on survival after
relapse from stage 4 neuroblastoma in patients over I year of age at diagnosis: report
from the European Group for Bone Marrow Transplantation J. Clin. Oncol.
1993,11:2330
Berthold F, Sahin K, Hero B et al. The current contribution of molecular factors to
risk estimation in neuroblastoma patients. Eur. J. Cnacer 1995,31 A:510
Lehetőségek a súlyos kombinált immundeficiencia intrauterin korrekciójára
Természetes
kimérizmus
Az első leíró- Owen RD: Immunogenetics consequences of vascular anastomoses
between bovine cattle twins. Science lo2: 400, 1945. Kevert kimérizmus egész életen át
megmaradt dizygotikus állatokban.
Majmokban észleltek hasonló jelenséget, domináló donor vérképzéssel, de humán
körülmények között is előfordult hasonló jelenség teljes donor tolerencia mellett. Gill T:
Chimerism in humans. Transplant Proc 9:1423, 1977.
Mesterséges kimérizmus xenogén formában is létrehozható. Human májeredetü
őssejt transzplantáció birka embrióba. Jól dokumentált trilienáris vérképzéssel. Flake
AW el al Transplantation of fetal hemopoetic stem cells in utero: The creation of
hematopoetic chimeras. Science 233:76,1986. Más állatoknál xenogén kimérizmus
sokkal nehezebben hozható létre.
Az intrauterin transzplantáció alapja, hogy kompetetiv előnye van a normál
sejteknek a kóros sejtekkel szemben az intrauterin evolúció során. W mutáns stem cell
deficiens anaemiás egerekben (c-kit deftcienciával) a ll.gestációs napon adva allogén
foetalis májsejteket teljes donor eredetű haemopoesist lehetett elérni. A kimérizmus
arányos volt az anaemia fokával, a sorhiánnyal arányosan. Fleischman R, Mintz B:
Prevention of genetic anemias in mice by microinjection of normal hemopoetic cells
into fetal placenta Proc Natl Acad Sci USA 76:5736, 1979
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A kompeticiót mutatja, hogy SCID-es egerekben intrauterin transzplantáció után
csak a T és B Imyphocyták voltak donor eredetűek, a myeloid és erythroid elemek a
recipienstől származtak. Blazar BR et al. Engraftment of severe combined immune
deficient mice reciving allogenic bone marrow via in utero or postnatal transfer Blood
92, 3949: 1998
Intrauterin transzplantációk congenitalis immunhiányos betegekben (csak a jól
dokumentált betegeket vettük figyelembe).
Georg S Wengler, Arnalda Lanfranchi,... Luigi Notaraangelo, Fulvio Porta, Alberto
G Ugazio: In-utero transplantation of parental CD34 haematopoetic progenitor cells in a
patient with X-linked severe combined immunodeficiency (SCIDX1) The Lancet 348:
1484, 1996.
Intrauterin diagnózis időpontja: 20 gestatiós hét. Dg: SC1D (I1-2RG mutation) hiányzó T és NK sejt, emelkedett B sejt (korábban bizonyítva hogy a mater carrier X
kromoszóma inaktivációs vizsgálattal). Eredmény: születéskor: lymphocyta megoszlás
CD3 poz. 21%,
CD4: 13%, CD814%, T sejtes válasz mitogénekre normális.
Kimérizmus: CD3 poz. sejtek vonatkozásában teljes, nincs kimérizmus a neutrophiloknál, monocytáknál és B sejteknél (szelektív rekonstitució).
Alan W. Flake et at: Treatment of X-linked severe combined immunodeficiency by
in utero transplantation of paternal bone marrow. N Engl J of Med 335:18o6, 1996.
Intrauterin diagnózis: időpontja 12. gestatiós hét, chorion boholybó' CIDXl (I12RG
mutation, DNS analízis, korábban elhalt testvérének diagnózisa ugyanazj. Eredmény: 10
hónapos korában abszolút CD poz. sejtek száma: 5248/mikroliter - 64%-a total
lymphocytaszámnak, CD4 3034/mikroliter 36%-a a total lymphocytaszámnak, lOx
nagyobb válasz mitogénekre mint a controlnál. Kimérizmus: T lymphocyták donor
eredetűek, NK sejtek, B lymphocyták és monocyták host eredetűek, (szelektív
rekonstitució).
R.F. Schumacher et al: First intrauterine transplantation of peripheral maternal blood
stemcells in a fetus with RAG defect (abstract) Ixth Meeting of the ESID 3,2000.
Intrauterin diagnózis időpont: ?, RAG2 mutatio- Omenn szindróma, transzplantáció a
20.-22. héten. Eredmények: születéskor lymphocyta arány 2,8%, három hónapos korban
29,2%, kezdeti CD3:6,3%, három hónapos korban 13,8%, mitogénekre jó válasz.
Kimérizmus: kevert.
MO Muench et al: Transplantation of a fetus with paternal Thy-I+, CD34+ cells for
chronic granulomatous disease Bone Marrow Transplantation 27:335,2001. Intrauterin
diagnózis: időpontja: 12 gestatiós hét (chorion boholyból DNS analízis) X-hez kötött
gp91-phox defectus. Eredmény: két fajta fluorescens vizsgálattal mérve az oxidaze
derived H 2 0 2 . A recipiensben a normális sejtek aránya 0,04%. Kimérizmus: donor sejt
nem detektálható.
További említést érdemlő transzplantációk:
a) sikeresek:
Touraine JL et al Lancet 1:1382, 1989 Bare lymphocyte syndrome, 26% donor HLA
expresszió.
Hay ward et al Fetal Diagn ther 13:8, 1998 alfa-thalassaemia mikrokimérizmus
kérdéses, hogy sikeres.
b) sikertelenek:
Béta-thalassaemia, Nieman-Pick betegség, CGD, Chediak-Higashi szindróma,
Hurler betegség, globoid leukodystrophia.
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Mi szükséges az intrauterin transzplantáció
végrehajtásához?
aj intrauterin diagnózis, enzim, sejtszintü, molekuláris genetikai szintű
b) a család HLA vizsgálata, a kimérizmust jelző HLA antigének regisztrálása
c) megfelelő graft készítése
d) UH vezérelt transzplantáció a magzati peritoneumra a 20. héttől legalább két
részletben
c) nincs értelme az intrauterin nyomonkövetésnek, mert nincs e r t
•
°
d) a megszületett magzat biológiai, immunológiai, genetikai, molekuláris genetikai
vizsgálata, kimérizmus ellenőrzése
e) három hónaponként a csecsemő után vizsgálata
Korai diagnózis a 14. gesztációs hét előtt
I
I. u. transzplantáció a 20. héttől
5xl0 6 -20xI0 6 sejt bejuttatása legalább két alkalommal
Graft összetétele:
C34 szelekció, CD3 depletio
AP sejt (CD 14 szelekció, kultúra)
CD34/AP arány, CD34/CD3 arány
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Wilms tumor (Nephroblastoma)
Dr. Kajtár Pál
Pécsi Tudományegyetem, Gyermekklinika
A nephroblastoma (Wilms' tumor) az embryonalis metanephrogen szövet sejtjeiből
eredő, jellegzetes, több fázist (metanephrogen blastema, primitív epithelium, mesoblastos stroraa) tartalmazó, változatos szöveti képet mutató daganat, az egyik leggyakoribb hasi tumor a gyermekkorban, melynek multidiseiplináris kezelése a daganatok terápiájának modelljéül szolgálhat. A gyermekkori vesedaganatok túlnyomó
többségét (>80%) a Wilms tumor adja= (lásd I. táblázat), ezért a továbbiakban csak a
Wilms tumor kerül ismertetésre.
A Wilms tumor a gyermekkori daganatok 6%-át adja.
Incidenciája: 7,5 (1 millió 15 év alatti gyermek ) év.
A daganat jelentkezése 2 éves kor körül a leggyakoribb. A hazai beteganyagban az
átlagéletkor a tumor diagnózisakor 44 hónap (médián: 38 hónap). Wilms tumoros betegek között a nemek aránya azonos, a fiúk átlagéletkora kisebb a daganat észlelésekor.
I. táblázat
A gyermekkori

vesetumorok

klasszifikációja
1994

]. Kis kockázatú
•
•
•
•
•

daganatok („kedvező szövettan")
Cysticus részlegesen differenciál! nephroblastoma
Nephroblastoma fibroadenomatosus struktúrákkal
Nephroblastoma, magasan differenciált epitheliális typus
Nephroblastoma - teljesen nekrotikus a preopcrativ chemotherápia után
Mesoblastos nephroma M-8960/1

II. Közepes kockázatú daganatok ("standard")
M-8960/3
•
Nem-anaplasticus nephroblastoma és variánsai
•
Nephroblastoma - nekroticus a preoperativ chemotherápiál követően,
de bizonyos jellegzetességek megmaradtak ( <10% )
III. Nagy kockázatú daganatok ("kedvezőtlen")
•
Nephroblastoma anaplasiával
•
Clear Ceil Sarcoma of the Kidney
•
Rhabdoid Tumour of the Kidney

M-8961V3
M-8964/3
M-8963/3

IV. Egyéb daganatok és laesiók
•
Cystic nephroma
•
Renal cell carcinoma (minden variáns)
•
Transitional cell carcinoma
•
Neuroepithelial tumorok

Különféle sarcomák
Renalis lymphoma
An°iomytilipoma
Adenomák
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* renal neuroblastoma
* renal P.N.E.T
* renal carcinoid

Egyéb daganatok és
Metasiásisok egyéb helyekről

V. ADDENDUM
Nephrogen residuum jelenléte/hiánya határozottan megállapítandó

dőlt betűvel szedett entitásukra nem a l k a l m a z z u k !
Fejlődési rendellenességekkel való társulása régóta ismert.
•
urogenitális mai formációk (hypospadiasis.cryptorchismus,
vesefejlődési
zavarok)
•
hemihypertrophia
•
aniridia
Egyes syndromákban fokozott a Wilms tumor kialakulására való hajlam:
•
WAGR syndroma {Wilms tumor, aniridia, urogenitális anomáliák,
mentalis reterdatio)
•
Wiedemann-Beckwith syndroma (macrogiossia, visceralis
organomegalia, umbilicalis hernia-exomphalos, gigantizmus)
•
Denys-Drash syndroma ( Wilms tumor, nephropathia, kétes genitáliák)
•
Perlman syndroma
•
Simpson-Golabi-Behmel syndroma
Wilms tumorra jellegzetes chromosoma eltérés a 1 l-es chromosoma rövid karjának
deletioja (del 1 Ip). A genetikai tényezők összetett szerepét jelzi, hogy több Wilms
tumor gén is ismeretes:
•
WT1 ( l l p l 3 )
•
WT2 (llplS.5)
•
WT3 (16q)
•
WT4 (17ql2-q21)
A W i l m s t u m o r elnevezést a

Klinikai kép
Anamnesis: Nem jellegzetes. Családi anamnesis (fejlődési rendellenességek,
aniridia, neurofibromatosis, maiignus betegségek, esetleges környezeti ártalmak)
jelentőséggel bírhat
Klinikum: Legtöbbször véletlen lelet a tapintható hasi tumor, hasi fájdalom, esetleg
haematuria, hypertonia is társulhat. Regisztrálni kell a hemihypertrophia, az esetleges
urogenitális anomália, egyéb rendellenesség ( aniridia, neurofibromatosis, WiedemannBeckwith sy„ café au lait foltok, stb.) jelenlétét vagy hiányát.
Differentiál diagnosztika
•
vesemegnagyobbodást okozó nem daganatos elváltozások (hydronephrosis,
polyeystás vese, multilocularis cysta, vesevéna thrombosis, vesetrauma, renalisperirenalis abseessus)
•
vesedaganatok (I. táblázat)
•
vesétől független elváltozások (extrarenals Wilms tumor, neuroblastoma,
abdominális lymphoma, retroperitoneal is tumorok, suprarenalis haematoma,
hepatomegalia, splenomegalia)
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Diagnosztikus
feltételek:
Fizikális vizsgálat: A tapintható tumor(ok) helye, nagysága, alakja; máj és lép
nagysága, megnagyobbodott nyirokcsomók..
Hasi UH-vizsgálat: Tumor, ellenoldali vese, veseerek, v.cava inf., hílusi és
paraaorticus nyirokcsomók, máj állapota, a tumor mérete. Intravénás
urographia
(,kivételes esetekben)
Mellkas rtg. felvétel: PA és oldalirányú. Hasi CT, mellkasi CT vizsgálat. Hasi
(vese) MRI
Szövettani vizsgálat, részletes immunhistochemiai analysis, szövettani altípus
meghatározása. Tumorszövet cytogenetikai és molekuláris biológiai analysise (Del
llpI3, WTJ.WT2 gének, LOH). A csontrendszer rtg. vizsgálata, és/vagy csontscintigraphia (clear cell sarcoma esetén). Koponya CT vizsgálat (malignus rhabdoid tumor
esetén)
Laboratóriumi vizsgálatok: Teljes vérkép, periferiás vérkenet, vvt-süllyedés, serum
electrolitok, endogen creatinin clearance. Vese- és májfunctiós vizsgálatok. Vizeletvizsgálat {proteinuria,pyuria,haematuria, bacteriologia).
Kezelési elvek:
A terápia fő alapelemei:
a) praeoperativ chemotherápia
b) sebészi kezelés (nephrectomia)
c) postoperativ chemotherápia
d) radiotherápia
A multimodális kezelés mennyisége és minősége a prognosztikai tényezők
függvénye.
Prognosztikai tényezők:
1. a daganat stádiuma (a daganat kiterjedésétől, műtéti eltávolításának mértékétől,
metastasisok jelenlététől függően: I. - IV. st., bilateralis tumor: V. st.)
2. a daganat szövettani típusa (kedvező és kedvezőtlen szövettaiíi típus)
A nephroblastoma kiterjedésének
stádiumbeosztása:
I. st.:
A daganat a vesére korlátozódik és teljesen eltávolíják.
A tumor nem repedt meg a műtét előtt vagy a műtét során, és biopsia sem
történt, tehát a vesetok sértetlen (vékonytü biopsia /FNAB/ kivételt képez).
Nem észlelhető tumor a veseágyban és a tok épsége szövettanilag igazolt. Ha a
tumor meghaladja is a vese normál kontúrját, de ép tok vagy pseudocapsula
veszi körül, I.stádiumba sorolandó.A tok infiltrált, de a daganatos beszürödés
nem éri el a felszínt, - az még I. stádium. Ha a tumoros invasio csak a
vesemedencére korlátozódik, - I. stádiumnak osztályozandó.
II. st:
A daganat meghaladja a vesét, de minden tumorszövetet eltávolítanak.
Localisan terjed a daganat, jelesül:
a)
A tumor áttöri a tokot és a perirenalis és/vagy a pyelonkörnyéki szövetekbe jut.
A letapadások (adhesiók) daganatos természetét szövettanilag kell megerősíteni.
b)
A hílusi és/vagy az a. renalis eredésénél lévő para-aorticus nyirokcsomók
érintettsége histológiailag igazolt. Minden kimetszett nyirokcsomó nagyon
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c)

d)
III.st:
a)
b)
c)
d)
e)

IV. st:
V. st:

gondosan vizsgálandó tumorsejtek jelenlétének kizárására. Teljesen necroticus
vagy xanthomatosus nyirokcsomó pozitívnak osztályozandó. Az esetleges
melastaticus nyirokcsomókat kutatni kell, hogy az excisio radikalitását
megítélhessük.
A vesén kívüli erek invásiója vagy thrombosis, melyet az erekben lévő tumor
okoz. Ezekben az esetekben az erek icsei tiójának vonalát microscoposan
vizsgálni kell. A thrombosisok, még ha nem is t' • \ • íp'asticusnak,
tumorsejt-szigeteket tartalmazhatnak, nagyon gondos vizsgalatai igényelnek.
Az ureter invasioja.
Nem teljes az eltávolítás, haematogén metastasisok nincsenek
Ha az alábbi körülmények közül egy vagy több jelen van:
A daganatból szövetminta vétel történt a műtét előtt vagy a műtét alatt (a vékonytű biopsia (FNAB) kivételévei).
Tumorruptura a műtét előtt vagy a műtét során.
Peritonealis metastasisok észlelhetők, melyek nem a II. st. egyszerű daganatos
adhesióinak felenek meg.
Nyirokcsomó érintettség a localis regionalis nyirokcsomókon túl: tumoros
nyirokcsomók az artéria renalis eredése felett vagy alatt.
Részleges eltávolítás (pLinfiltratio vagy tumor-thrombus a vena cavaban,
melyet nem távolítottakéi). A metastaticus nyirokcsomók nem teljes eltávolítása vagy rupturája.
Távoli metastasisok
Tüdő, máj .csontok, agy, stb.
Bilaterális vesedaganat

A Magyar Gyermekonkológiai Munkacsoport jelenleg a Nemzetközi Gyermekonkológiai Társaság (SIOP) Európában széleskörben alkalmazott terápiás protokollja
szerint kezeli a Wilms tumoros betegeket,
Egyértelmű klinikai diagnózis birtokában (előzetes szövettani vizsgálat nélkül). 4
hetes praeoperativ chemotherápia az első kezelési fázis. A terápiára adott választ
hetente végzett hasi UH-vizsgálattal gondosan monitorozni kell.
Mivel alapelvként praeoperativ chemotherápiát alkalmazunk (az intraoperativ tumorruptura megelőzésére, az elérhető „down-staging" érdekében), igen nagy jelentősége van
a különböző képalkotó eljárásokkal történő vizsgálatoknak a klinikai diagnosis felállításában Ha a klinikai kép, a fizikális vizsgálati lelet és az említett vizsgáló módszerekkel
nyert adatok alapján a Wilms tumor diagnosisa bizonytalan, kétséges, ha a leletek
atípusosak Wilms' tumorra, akkor sebészi feltárással kezdődik a terápia.
6 hónapos kor alatt, amikor a műtéti kezelésen kívül, egyéb terápiát nem igénylő
tumorfajta, a congenitalis mesoblastos nephroma gyakoribb, szintén nincs praeoperativ
kezelés.
A kezelés 28. napján műtét, sebészi feltárás és a tumoros vese eltávolítása
történik. A műtét során a sebész által protokoll szerűen végzett felméréssel észlelt lelet
határozza meg a daganat stádiumát. Ezt tovább finomítja a protokollban meghatározott
módon történő részletes pathológiai vizsgálat mikroszkópos lelete.
A sebészi és pathológiai lelet alapján meghatározott prognosztikai csoporttól függ a
postoperativ kezelés időtartama, intenzitása, az alkalmazott cytostaticumok kombinációja, a radiotherápia szükségessége, ill. dózisa.
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Ha a daganat besugárzása szükséges, akkor az a postoperativ kezelés korai
szakaszában, azzal egyidőben történik. Időtartama az alkalmazott dózistól függően 2 - 4
hét.
A postoperativ chemotherápia időtartama a daganat stádiumától és szövettani
típusától függően 14 héttől 1 évig tart és a műtét után S hétig hetente adott kezelésből,
majd 3 hetente alkalmazott 1 hetes kezelési ciklusokból áll.
Wilms tumor kezelésében a2 alábbi cytostaticumok hatásosak: Vincristin, Actinomycin D, Adriamycin/Epirubicin, Carboplatin. VP-16, Cyclophosphamid, Ifosfamid.
V.stádiumú bilateralis daganat esetén individuális kezelés történik, chemotherápia,
és esetleg irradiatio alkalmazásával jelentős tumorregressiót elérve, akár ismételt
műtétekkel a lehető legtöbb funkcionáló, ép veseszövet megtartása a cél.
Supportiv terápia
A kezelés myelosuppressiv hatása miatt az infectióveszély nagy. Infectióra utaló
jelek esetén bacteriológiai vizsgálatok, torok-, vizelet-, székletleoltások, haemocultura
után korán elkezdett, széles-spectrumú kombinált antibioticus kezelés indokolt, pozitív
bacteriológiai lelet hiányában is.
Gombaellenes szerek: fluconasol, amphotericin B, stb.
Vírus-staticus szerek: acyclovir, intravénás immunglobulinok, septicus neutropenia
esetén G/GM-CSF is bevetésre kerülhetnek.
Haemosubstitutio: vvt.-készítmények, thrombocyta concentratum, plazma-készítmények, stb.
Szerencsére Wilms' tumor kezelése során ritkábban, inkább csak az előrehaladottabb
tumoros esetek, vagy a „high risk"-esetek kezelésekor találkozunk súlyos infectiós
szövődményekkel.
Gondozás, követés
Az aktiv kezelés alatt 1-3 hetente ellenőrizzük a beteget. Később havonta, a
diagnosistól számított 2 évig, a 3.—4. évben 2-3 havonta, majd az 5. évben félévenként,
később évente ellenőrizzük a beteget.
Az ellenőrzés során elvégzendő vizsgálatok.Teljes fizikális vizsgálat, különös
tekintettel a has áttapintására. Rendszeres vérnyomásmérés, laboratóriumi
vizsgálatok.
Mellkas rtg. vizsgálat: az első évben: havonta, 2. évben 2 havonta, 3. évben 3 havonta,
továbbiakban félévente, majd évente. Hasi UH-vizsgálat: 1. évben havonta, 2. évben 2
havonta, 3. évben 3 havonta, majd félévente a localis recidiva, az ellenoldali vese
érintettségének kimutatására ill. kizárására. EKG és echocardiographia: az anthracyclinnel kezelt betegekben, a cardiotoxicus hatás korai észlelésére. Az aktiv kezelés alatt
minden adriamycin adag beadása előtt ellenőrizni kell a cardialis állapotot EKG-val,
optimálisan echocardiographiával.
Az ellenőrző vizsgálatok, a gondozás során követni kell a gyermek fejlődését
Rendszeresen rögzíteni kell a testi fejlődés mutatóit (anthropometria). Különös gonddal
kell figyelni a terápia esetleges késői szövődményeit.
Prognosis
A mai korszerű terápiával nagyobb, mint 85% gyógyulási arány várható. Stádium hosszantartó túlélés, gyógyulási arány a kedve?,ő szövettani típusokban (alacsony és
közepes kockázatú szövettani típusokban): I. - 98%. II. - 95%. III - 90%. IV. - 80%.
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Gyermekkori l y m p h o i d leukaemia
Dr. Bartyik Katalin
SZTE Gyermekklinika
Mi a leukaemia?
Tudod még, hogy a vérsejtek a csontvelőben osztódnak, és lassan nőnek, mielőtt
kimennek a vérbe?
Ha ezek a sejtek nem lassan és szabályszerűen osztódnak, hanem gyorsan, és
egészen megbolondulnak, akkor hamarosan túl sok lesz belőlük. Egyáltalán nem
tanulták még meg rendesen ellátni a feladatukat. Hamarosan olyan sok lesz belőlük,
hogy a többi normális sejtet sarokba szorítják. Elterpeszkednek az egész csontvelőben,
és ha ez megtelt már, akkor kimennek a vérbe, annak ellenére, hogy még semmit sem
tanultak meg. A vérrel mindenhová eljutnak a testben. Akkor mindenütt ott ácsorognak,
és akadályozzák a normális sejteket a munkájukban.
Ezek a megbolondult sejtek, amelyek maguk semmit sem tudnak, de mindenütt
zavart okoznak, ezek a leukémiasejtek. Éretlen vérsejteknek vagy „blasztoknak" is
nevezzük őket. Ha ezek a blasztok a csontvelőben vagy az egész szervezetben elterjednek, akkor vagyunk leukémiások.
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B sejtes

-80-85

T sejtes -15-20%

Okai valójában teljességgel nem ismertek Felvételezhető ±11. előidéző tényezők:
1. Genetikai: - mutációk
- tumor szupresszor gén hiánya
- transzlokációk (pl.: t(12;21); t(9;22); t(4;l 1); t(l;19); t(9;12); t(8;14)
2. Környezeti:- ionizáló sugárzás
- elektromágneses sugárzás
- gyógyszerek
- fertőző ágensek (HTLV-1)
- kemikáliák (pesticidek, autók stb.)
- egyéb tényezők
.?. Kromoszóma rendellenességek:
- Down syndroma
- Fanconi anaemia
- ataxia teleang.
- neurofibr.
4. Malignus betegségekből gyógyulok:
- nem melanomas bőr tumorok
- besugárzással kezelt tumorok
- kemoterápia (Hodgkin kór)
5. Családi halmozódás:
- pl. 1 fokú rokon leukaemiája
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Az Országos Gyermektumor Regiszter 10 éve, 1988-97; 1-14 éves korosztály
2000. 03. 15
Tünetei: Anaemia (nem vashiányos), gyakori infectiók, vérzések, fáradékonyság,
csontfájdalom, fogyás, étvágytalanság, rossz közérzet.
Leukaemia diagnosztikája.Gyinú
felmerül: fizikális vizsgálat, vérkép. Csontvelő
vizsgálat: - immunhistokémiai - genetikai, MRTG, hasi UH, koponya CT meningealis
érintettség gyanúja esetén. Lumbalpunctio, EKG, szív UH. Szemészeti vizsgálat.
Vércsoport meghatározás. Laboratóriumi vizsgálattal: We/v. CRP, elektrolyt, vese
máj functio. LDH, Se Fe, transferrin, Se és vizelet amylase, immunglobulinok, fibrinogen, vérzékenység esetén: APTI, prothrombin. Vírus vizsgálatok (hepatitis, HIV, EB V,
CMV, HZV, VZV). Liquor vizsgálat, vizelet rutin. Szülői tájékoztatás, beleegyezés a
kezelésbe. Cytostalikus kezelés.
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Prognosztikai faktorok:
kezdeti FVS-szám, életkor, cytogenetikai ploiditás, immunológiai szubtípus, FAB morfológia, mediastinalis tumormassza, szerv, ill. nyirokcsomó
megnagyobbodás, kromoszóma eltérés.
Kezelés: ALL BFM 95, ALL BFM 2000
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Mellékhatások: Akut sejtszétesési syndroma, purin bomlási termékek felszabadulása. Xanthin, hypoxantin, húgysav kikristályosodása (gyűjtücsatoma, vesetubulusok). Kálium -Hypercalaemia. Foszfor - Ca-foszfát formájában kicsapódik. —» Oligoanuria - Hypocalcaemia.
Csontvelő aplasia —> ferőzések
Profilaxis:Ajánlott:
vér, széklet, testüreg! folyadékok tenyésztése, ellenanyag titer
vizsgálat (CMV, EBV, HIV, Hepatitis, Herpes simplex, Varicella.
Anibiotikum: Harmadik generációs Cefalosporin származék + aminoglikozid.
Coagulase negatív Staphylococcus: Vancomycin.
Anaemia, thrombocytopenia, granulocytopenia. Kívánatos lenne CMV negatív vér.
GVH megelőzésére 30 GY besugárzás, leukocyta filter.
Hányinger, hányás: Iv. ill. per os Zofran, Navoban, Kythril, Emetron.
Egyéb: Alopecia —» reverzibilis. L-aspar. —» allergia. VCR —* neuropathia. Prednisolon,
Oradexon - diabetes mell. Rubidomycin, Adriblastin -Cardiomyopathia. M T X —»
stomatitis, encephalopathia.
Szupportiv terápia fő irányvonalai: vér és vérkészítmények, antibiotikumok, gombaellenes szerek, növekedési faktorok, antiemetikumok, immunglobulinok, antiviralis
szerek, analgetikumok.
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A túlélési arányok betegségenkénti összefoglalása

Diagnózis

1

év

n e u r o b l a s t o m a >1 é v
76.9 ±3.3
n e u r o b l a s t o m a < 1 é v 93 1 ± 3 3
Ewing sarcoma
96.9 ±2.8
l á g y r é s z sa r c ó m a
j8 8 .9 ± 2.6
csíra sejtes tumorok
87.5 ± 4 . 8
m á jtum or
7 9 .4 ± 6 . 9
NHL
81 1 ± 3 . 2
HL
¡98.6 ± 1 . 0
histiocytosis X
91.9 ±3.5
Wilms tumor
9 5 .6 ± 1 .9
retinoblastoma
94,6 ±3.7
ALL
80.7 ±1,6
AM L
4 2 . 7 ± 5 .0
CML
BO 8 ± 7 . 7
összes mallgnitás
81.8 ±0.8

(%)

5 év

10

37.5 ±4.4
R7.3 ±4.5

33.9 ±4.6
87.3 ±4.5

4 5 . 1 ±7 9
57.6 ±4.4
62.6 ±7.7

3 6.1 ± 1 0 . 2
I .9 ± 4 . 8
¡6 2 . 6 ± 7 . 7

60.6
71.1
9 4. ...7
88.2
8 2.5
85.9
70.4
26.5
46.5
65.2

5 5.9
]7 1 .1
í9
j 1 .9
¡88.2
¡82.5
85.9
68.3
23.4
46.5
62 6

±8.6
±3.8
±2.0
±4.2
±4.1
±5.9
±2.0
±4.6
± 1 1 .3
±1.1

év

±9.1
±3.8
±2.7
±4.2
±4.1
±5.9
±2.1
±4.5
±11.3
±1.1

ALL betegek össztúlélése (OS) rizikócsoport szerint (584 eset*, P±SD)
l0i>

~ »92.512.1

0.90 -

Ö .SO o.?o -

0.53 O.fiO -

P'

B5.1 ±3.0

i

82.1 ±3.3

LR(n=161)

\ 8 4 . a ±2.0

\

\1

MR (n=315)

74.5 ±2.6

73.6 ±2.7

39.2 ±5.1

HR (n=100)
34 6 ±5.4

I

V

55.0 ±5.0

O.l'O 0.50

0.10 0.00 -

o nzfcócgoKrtnincs behódcí^a
I
in

I
I1

Egyéb lehetőségek a gyógyításban:
1. HLA identikus testvér donotiHR CR 1, SR CR 2).
2. HLA identikus idegen donor (CR2).
3. WTJ gén ( U p l 3 ) - Wilms tumor asszociált gén, mely csontvelői őssejtben
megtalálható, perifériás vérben nem. MRD vizsgálat, kiónozott citotoxikus T-Iy.
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A TERMESZETGYOGYASZAT HELYE
A GYERMEKKORI BETEGSÉGEK
GYÓGYÍTÁSÁBAN

Miért éppen a „ n e m konvencionális" = k o m p l e m e n t e r orvoslás?

Dr. Hegyi Gabriella
Yamamoto Rehabilitáció Intézet, Budapest
„Az öngyógyítás a beteg felelőssége. "
(Európai Orvosok Állandó Bizottsága, Athén,1997.)
A nem tudományosan megalapozott diagnózisra épülő terápia:
ellentétes az orvosi tevékenység elveivel
ellentétes az orvosi működés szabályaival
a hagyományos orvosi módszerek alkalmazásának késedelme,
okozhat kárt a paciensnek!

'maradása nem

Intégrât ív medicina:
komplementer (nem konvencionális)
hagyományos orvoslás (WHO - európa tanács, cost B-4 program)
Cost Benefit - Cost Efficacy, Cost Effectiveness, 3400 USD - 300 USD, Health
Economie, 150 millió orvos beteg találkozás/év, 7% GDP.
E.A.N.A. Luxemburgi konferencia, 1997. V.
egészségnevelés, életmód-tanácsadás, psychoszocialis gondozás, sürgősségi
betegellátás koordinálása, rehabilitáció, krónikus betegek gondozása, szorosabb
kapcsolat kialakításának szükséges az orvos és a természetgyógyász team közötl.
40/1997 Korm. r. 11/1997. (V. 28) NM .110/98. Korm. r. (módosító) rendelete (VI.3.):
A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről (életbelépett:
1997 .július 1.)
Természetgyógyászat:

egészségügyi

tevékenység.

A diagnózis elkészítése: orvosi feladat!
Orvosi diplomával:
Hagyományos Kínai Orvoslás, manualtherapia, neuraltherapia, homeopathia,
Ajurvédikus Orvoslás, Tibeti Orvoslás, HOT, méregtelenítő módszerek, Antropozóflkus Orvoslás, BRT, (Biológiai Regulációs Terápia), csak diagnosztikai célú
természetgyógyászati, gyógyászati módszerek.
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Orvosi és egyéb felsőszintű eü. végzettség nélküli tevékenység (csak szakképesítéssel'):
akupresszúra, alternatív mozgás- és masszázs-terápiák, életmód-tanácsadás és
terápia, reflexzóna terápia.
Vizsgával záruló, továbbképzéssel megszerezhető képesítés után végezhető tevékenységek :
alternatív fizioterápiás módszerek, !.:Ociieigiát a;nalmazó módszerek, fitoterápia,
addictológiai fii!-akupunktúra, kineziológiai módszerek, szeír"-' lin? »¡tárások.
„A betegség megállapítása és a terápiás terv elkészítése, a beteg egészségi állapotának
figyelemmel kísérése orvosi feladat."
Szakellátás
után/párhuzamosan:
beteg beleegyezése, kezelőorvos nem akadályozhatja meg, orvosi terápiát nem
módosíthat a természetes gyógymódot gyakorló. Kötelező konzultáció, psychoterápiás módszer/terv készítése.
Magángyakorlat
engedélyezése:
jogszabályban előírt tanfolyam elvégzése eredményes vizsga, tevékenységet hirdető
tábla elhelyezése,-tevékenység feltüntetése, orvos-természetgyógyász cím használata
Eü. dolgozókra vonatkozó jogszabályok és etikai normák:
a gyógyitó, megelőző ellátásban előíirt szabályos dokumentáció vezetése a beavatkozás indoklása, az alkalmazott eljárás leírása, a paciens állapotának rögzítése (az
alkalmazott beavatkozás elején, közben, valamint a beavatkozás végén), a változások értékelése a kezelések során
Műszerek és gyógyhatású anyagok, készítmények
ORKJ, OGYI, ÁNTSZ OTH, OÉTI

szabályozása:

Vizsgáztatás: Egészségügyi Továbbképző Intézet (ETI)
egészségügyi modul (anatómia, élettan, kórtan, klinikum, elsősegély)
természetgyógyászati modul (átfogó információs szintű ismeret)
szakmai anyagból részletes vizsga
Oktatás, vizsgáztatás:
postgradualis egyetemi (HIETE, SOTE, SZOTE)
gradualis (SZOTE)
Phare Forrásközpontok
Családorvosi továbbképzés, (Nagymaros, Debrecen, stb.)
egyéb szervezetek (pályázat)
Természetgyógyászati modul:
term. gyógy, propedeutika, psychoimmunológia, klasszikus módszerek, állapotfelmérő módsz., műszeres vizsgálatok, manualis medicina, kineziológia, modem
módszerek, biológiai fogorvoslás, homeopathia, kozmo és bioenergetika, méregtelenítő ter., mikrobiológiai ter., mikro- és macroterületek ingerterápiái, fitoterápia,
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naturkomform technikák, HKO, HTO, HIO, társszakmák, kiinikum, jogi ismeretek,
etika,
HIETE- SOTE postgradualis képzése:
Komplementer Orvosi Tagozat
„Új trendek az orvoslásban"
SOTE, HIETE, 1996/97, 1997/98, 1998/99 tanévi program
Hazai képzési tervek:
MTA Orvosi Bizottság állásfoglalása, IV/1998.
egyetemi autonómia
HIETE (1988 óta létezik képzés)
SZOTE (1995 óta)
SOTE (1996 óta)
POTE
DOTE
Szakirodalom:

A természetgyógyászat kézikönyve (Springer)
Soft Laser therapia (Springer)
VOLL tankönyv, BRT jegyzet,
Homeopatia (Springer), stb
tömegnevelés, kommunikáció, mediak (sajtó) szerepe (etika), ismeretterjesztés,
vető szakmai információszerzés,
konszenzusteremtés

alap-

Szakmai orvosi cikkek:
LANCET: 1995, 1997, Praxis, Orvosi havilap, Complementary Medicine (Canada),
LAM, Komplementer Medicina
Előadások 1996-97-ben:
SOTE, HIETE: Új trendek az o.-ban, SOTE
SZITA (Salgótarján)
MAOT Kongresszus, Term. Gy. Kongresszus (évente)
Kabai Emlékülés 1996.
Interdiszcipl. Fórum, Motesz
Service, or idea being promoted
1996. Koppenhaga, I CM ART Kongr.
1997. Israel, Jerusalem, Complementary Kongr.
1997. Cyprus: ICMART Symposium
1997. Riga: Panbaltic Complementary C.
1997. California, Research Found. Acup.
1998. Japan, Olaszország
1998. Paduai Orvosi Egyetem
Magyar Orvosi Kamara, MOTESZ
MAOT, Manualterápiás Orvosok Társasága
ETT, TTT, Magyar Természetgyógyász Unió, Magyar Bioenergetikai és Bioinform,
Társaság, stb.
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Társadalombiztosítás Kockázatkezelő Kuratóriumi pályázat: gondt <is. i . . j
Soros Alapítvány: „Hídverés" program Debreceni Egészségügyi
Gyermekotthon:
Halmozottan sérült gyermekek habilitációja komplex természetgyógyászati módszerek alkalmazásával
PH.D. elfogadott témák
További céljaink:
új szakmai képviselet (NM. TTT-e) „quality control" az oktatásban
TTT: nem konvencionális = komplementer orvosi műhely létrehozása a későbbi
finanszírozás kidolgozására
kiegészítő betegbiztosítási formák kidolgozása
betegbiztosítók szerepe, lehetőségei
„A természetgyógyászat egészségügyi tevékenység" (szabályozás, ellenőrzés, minőségbiztosítás)
Integrativ Medicina - WHO (XXI. század)
Mi mit jelent a természetgyógyászatban?

„Medicus curat, natura

sanat."

Miért éppen a természetgyógyászat?
WHO és egyéb nemzetközi állásfoglalások
Európa Tanács felmérései
nemzetközi és hazai rendszerek
a 40/97 Korm. ren., NM 11./97. rendelete a természetgyógyászatról
A 11/97. NM rendelete nem orvosoknak:
akupresszúra, alternatív mozgás és masszázsterápiák, életmód-tanácsadás és terápiák, reflexzóna terápia, alternatív fizioterápia, bioenergetika, kineziológia, szemtraining eljárások, fítoterápia, fülakupunktúra - detoxikálás
Miért foglalkozik az orvos holisztikus gyógymódokkal?
személyes indíttatás
az adott időben az orvoslás korlátainak megismerése
megfelelő szakirodalom (hozzáférhetőség)
a betegek igényei
Hol a helye az orvoslásban a komplementer gyógyításnak?
prevenció, egyes akut kórképek, súlyos, krónikus betegségek kiegészítő th. „Nil
nocere" elv érvényessége, additív komplementer terápiás forma
„Szelídgyógymódok"
alkalmazása speciális intézetünkben:
fítoterápia (zsályázás kontraktúrák oldása)
aroma terápia (légúti betegségekben)
diéta, méregtelenítő terápiák
nyomeIemek,természetes táplálékkiegészitők (busa olaj)
Hagyományos Kínai Orvoslás (akupunktúra)
homeopátia (mono és komplex szerek) prevencióban (immun rendszer stimuláció)
acut esetekben (lázcsillapítás, felső légúti hurutok, sérülések krónikus esetekben
(epilepsia, degenerativ betegségek)
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manuális medicina (perifériás manipuláció alkalmazása, általános állapot javítása,
relaxatio elérése
alternatív fizioterápia (hydro-, balneoter. kisfrekvenciás tangentor kezelés, masszázs
relaxált állapot elérése: alkalmassá válik a konductiv terápia kivitelezésére
Relaxatio-hypnozis- autosuggestiv terápia: motiváció a gyógyulásra, pozitív gondolkodás kialakulása, nehéz psychikai és fizikai munka megkönnyítése (rekreáció
segítése a dolgozók körében)
Zeneterápia: non- verbális kommunikáció fejlesztése, aktív-passzív zeneterápia,
emancipáció a zeneterápiában
Milieu terápia: színek psychológiai hatása, epilepsiában narancs szín alkalmazása,
kék szoba a relaxatióhoz, ingerdús környezet (játékok, eszközök, stb.)
Fényterápia: különböző színű fények más-más érzelmi effektust váltanak ki, a betegek aktivizálása ill. nyugtatása, kombinált terápiás formák: (fény-zene-mozgás t.)
Mágnesterápia: pulzáló mágnesek alkalmazása
Orvosi magatartásformák:
elutasító, megengedő, együttműködő, alkalmazó
Komplementer gyógymódok ismeretének szükségessége
bővülő terápiás lehetőségek
nem tesszük ki a betegeket sarlatánok beavatkozásának
a komplementer gyógymódok kompetencia- határainak ismerete orvosi feladat
a betegek „self repair" képességének erősítésével pozitív gondolkodás elsajátítása,
jobb életminőség lehetősége
az akadémikus és komplementer orvoslás jól megfér egymás mellett (nemzetközi
gyakorlat)
a különböző gazdasági lobbyk érdekeltsége az egészségügyben (gyógyszer,
műszerek)
az empiria vezetett a mai modern orvosláshoz
Milyen eredmény várható a szelíd gyógymódoktól?
a „csodák" világába ez sem vezet
krónikus esetekben lassú eredmények
nincs mellékhatás
szakavatott kezekben additív/mono terápiára alkalmas
„quality o f l i f e " emelése
a kezelőorvos etikája és hozzáállása a komplementer orvosláshoz
„Hídverés" Soros Pályázat, 1996-97, Interactív medicina - XXI. század, a meglevő
lehetőségek szélesítése, cost efficacy, cost effectiveness - cost benefit kapcsolata,
Társadalombiztosítási Tudományos Tanács Komplementer Orvosi Műhelye,
Egyetemi oktatói és vizsgáztatói centrumok, licencek - későbbi szakalapítás
A természetgyógyászat helye a mai orvoslásban:
klinikai és krónikus betegellátás, integráció
egyetemi gradualis, postgradualis oktatás
kompetencia határok
prevenció- gyógyítás - rehabilitáció
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módszerek, értékelése, besorolása, bizonyítottsága
alkalmazások szervezettsége, módjai
az alkalmazó etikája
Eredmények és célok:
a szak egészségügyi tevékenységgé emdésc, iiitegrációs törekvések az akadémikus
orvoslás felé (MTA állásfoglalás, 1998 IV.), hivatalosan el ""títb*""' praxis-tevékenység bővítés, szakalapítás lehetősége
Magnetotherápia
A szervezet belső rendje és szabályozása:
belső-külső milieu, energiaellátás biztosítása, karbantartó és ellátó rendszer, mozgató* és cselekvő rendszer, koordinációs centrum, gondolati struktúra
Szabályozó alrendszerek: légzőrendszer (oxigén/széndioxid csere), táplálkozási
rendszer, a vér átalakító rendszerei, vérkeringési rendszer, ellátó- leépítő- átalakítóméregtelenítő rendszer, kommunikációs rendszer (hormonok), normál baktérium
flóra (lactobacillus)
Zsírsavak
cukrok
aminosavak (fehi

A sejt energetikája

oxigén
széndioxid
víz
N a ' ' vag> Ca " . K.' vagy Mg

Mágnes mező:
a mágnesmező az ionokkal telt folyadékokban (vér, elektrolit) elektromos erőtereket
hoz létre.
a H* ionok összegyűlnek —» savas pH
C a " ionok kerülnek hozzá —» NO-termelés
vérerek kitágulnak, a vérlemezkék nem csapzódnak össze, a keringés javul
lonpumpa szerepe:
elektromos feszültség fenntartása a sejtmembrán két oldala között
transmembrán potenciál (70-80mV)
ATP kevesebb: ionpumpa lassabban működik
az ionok be és kivitele az elektromágneses erőktől függ
Csökkent A TP és ionpumpa hatása:
a sejt N a " koncentrációja emelkedik (méreg), ozmotikus zavar: sejtoedema, a
sejtből N a " diffundál ki, membrán elektromos feszültsége leépül „hypopolarizáció"
alakul ki, C a " több lesz a sejtben, a M g " kevesebb, romboló enzimek, öngyilkos
gének
az optimális egyensúlyi folyamat megbomlott
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Mágnesterápia:
34 paraméter vizsgálata (Saarbrücken)
Ca**, Mg** ionos formája nő, cholesterin csökken, pH emelkedett (7,35)
reguláció nem azonnali eredményű
csípőprotézis kilazulása csökkenthető
mágnestér rezonáns frekvenciája : biológiai ablak szerepe (Lechner, König)
Mágnes mező:
ősi terápia renaissance-a
krónikus betegségek megoldatlansága
alvászavar, nátha, keringési zavarok, reumatikus zavarok,stressz, meteoropáthia
Saarbruckeni, houstoni Baylor College tanulmány
50 000 paciens adatainak feldolgozása:
ízületi gyulladások, csontrepedés, törések gyógyulása, osteoporosis, öregkori
gyengeség, szexuális zavarok, migraine, anyagcsere zavarok, melatonin szint
Elektromágneses deficiency szindróma:
Japán kutatás. 7,8 Hz - hypothalamus, krónikus fáradtság szindróma, szexualitás,
immunrendszer, hajhullás, emésztés, alvási zavarok, stb.
Káros környezeti tényezők:
elektroszmog, dohányzás, alkohol, kávé
megfelelő-e a folyadékpótlás (2-2,5 I; a folyadék információátvivő hatású)
anyagcsere ( vitaminok, ásványi anyagok,nyomelemek, stb.), stressz
A sejt szabályozása:
minden zavar, egyensúlyi változás a sejt anyagcseréjének zavarából indul ki
i
életminőség (QL) javulása
Klinikai

vizsgálatok

allergia, arthritis, hypotonia, asthma, bronchitis, diabetes mellitus, keringési zavarok,
frontérzékenység, köszvény, ízületi degeneratív zavarok, szénanátha, lumbágó,
discus hernia, ischias myogen fejfájások, ideges panaszok, osteoporosis, zúzódásos
sérülések, stb., vérkeringési zavarok - Doppler vizsgálat, ízületi mozgathatóság
kezelés előtt/után, fogszabályozás, foglazulás, bőrgyógyászati eredmények, menopausa tünetegyüttese, alvászavarok, lágyrész reumatizmusok
Alapvető hatások
immunológiai változások, jobb emésztés, salaktalanítás segítése, vérkeringés
fokozása, sejt oxigenizáció segítése, energia képzés elősegítése, reggeli teljesítményfázisjavítása csontszerkezet stabilizálása, testi és szellemi teljesítőképesség emelése
További információk:
Yamamoto Rehabilitáció Intézet
Budapest, 1196. Petőfi u.79.
T/fax: 281-3035
e-mail: drhegyi@elender.hu
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A homeopátia helye a gyermekgyógyászatban
Dr. Molnár Mariann
Magyar Homeopata Orvosi Egyesület, Budapest
A homeopátia helye az orvoslásban
A homeopátia önálló gyógyítási rendszer. Saját, minden más módszertől eltérő
diagnosztikája van, mely az anamnézisre és a beteg megfigyelésére épül. Gyógyszerkincse is egyéni, mely gyökeresen eltér minden más gyógymód matéria medicájától kiindulási anyagok és előállítási mód tekintetében egyaránt. Teljesen speciális az
az út, a repertorizáció is, ahogy a beteg számára kiválasztjuk a megfelelőt a kb. 2.700
monokomponensü homeopátiás gyógyszer közül.
A világ egy részén a természetgyógyászat, vagy helyesebb, az Európai Unió által is
ajánlott megnevezéssel a komplementer vagy integratív medicina körébe sorolják,
mert
- regulációs terápia, tehát a félresiklott, vagy blokkolódott öngyógyító mechanizmusok regenerálására törekszik
- holisztikus gyógymód, mert valódi terápiás sikerre csak akkor számíthatunk, ha a
beteg testi, lelki, szellemi tüneteit egyaránt figyelembe vesszük a homeopátiás
gyógyszer kiválasztásánál, és sikeres terápia esetén mindhárom szinten kedvező
folyamatok indulnak el
- gyógyszereink természetes eredetűek, a növények, ásványok és állatok birodalmából
származnak
A homeopátia rövid története és jelenlegi helyzete
A homeopátia európai gyógymód, melynek alapgondolatait már Hippokratész
tanaiban is felfedezhetjük. Rendszerbe foglalása, kifejtése és elterjesztése Sámuel
Hahnemann német orvos, gyógyszerész és vegyész nevéhez fűződik.
Hahnemann 205 évvel ezelőtt (1796-ban) írta le híres önkísérletét, melyben óriási
adag kínafakéreg bevételével azt kívánta bebizonyítani, hogy a kinin W.Cullen
feltételezéseivel ellentétben nem azért gyógyítja a maláriát, mert keserű íze miatt erősíti
a gyomrot, hanem, mert erös lázcsillapító. E feltételezéséről ma már tudjuk, hogy helyes
volt, de csak kb. száz évvel később vált ismertté, hogy a lázcsillapítók a normál
testhőmérsékletet nem csökkentik. Hahnemann a mérgezés tüneteiben zseniálisan
felismerte a malária prodromális tüneteivel való hasonlóságot. A szer további
bevételekor pedig, a maláriához teljesen hasonló betegségkép fejlődött ki. 6 évi további
kísérletezés és megfigyelés után írta le, hogy az így felismert hasonlósági szabály nem
egyedi jelenség, hanem általános természeti törvény. A továbbiakban a legkisebb
hatásos dózis keresése kapcsán fejlesztette ki a homeopátiás gyógyszerek speciális
előállítási módját, a potenciálást.
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Hahnemann tanai gyorsan terjedtek világszerte, hazánkban is.
Vörösmarty Mihály: Hahnemann
1.
Eddig anyag harcolt anyag ellen a bús beteg ágyán,
S durva csatájok közt kín vala élni tovább.
De te jövél, s a parányokból felidézted az alvó
Szellemeket, s küldéd mesteri bűvöd alatt.
S újra szelíd nemtők kísérik az emberiséget.
És halál retteg gyötreni áldozatait.
2.

Meghaltál, hogy kötve ne tégy egy testhez örökké:
S lelked az ős elemek gyógyerejébe vegyült.
A Homeopátia történetének fontosabb magyarországi állomásai:
1819. a Budai Helytartótanács elutasító döntése
Bakody József 1791-1845
Forgó György 1785-1835
Almási-Balogh Pál 1794-1867 (Kossuth és Széchenyi orvosa)
1830. az Organon Bugát Pál fordításában megjelenik magyarul
Antiorganon, írta Kovács Mihály
1831,
nagy kolerajárványban Bakody sikeres arzénes kezelései
1844. a pozsonyi diétán vita a homeopátiáról
1846. a Bécsi Magyar Kancellária engedélyezi a homeopátiás gyógyszereket
1848. a Batthyány Kormány homeopata professzort nevez ki és egyetemi tanmenetbe
iktatja az oktatási
a Kiegyezésig elnyomás, mert Habsburgellenes mozgalomnak tekintik
1865.
Almási-Balogh Pál (Kossuth és Széchenyi háziorvosa) elnökletével megalakul
a Magyar Homeopata /Hasonszenvi/Orvosegylet következő elnöke:Argenti
Döme (Deák Ferenc háziorvosa)
Eötvös József nem kívánta támogatni a homeopátia ügyét, de parlamenti döntés
kél egyetemi tanszékel hoz létre 1870-ben
Professzoraik: Hausmann Ferenc 1811-1876
Bakody Tivadar 1825-1911
1866. a Hasonszenvi Lapok első megjelenése
1865
homeopátiás járóbetegrendelő Szontagh Ábrahám vezetésével
Bethesda:önálló homeopátiás kórház, Elizabethinum:homeopátiás osztály
1935.
a Nemzetközi Homeopátiás Liga X.Kongresszusa Budapesten
szervezője és elnöke Schimert Gusztáv (Szentágothai professzor édesapja)
1949.
a homeopátiát, mint az arisztokrácia orvoslását betiltották
1990. április: az Egészségügy Tudományos Tanács nem tartja indokoltnak a
homeopátia tiltását
1991.
a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület meg/újjá alakulása
1993.
a MHOE felvétele a Nemzetközi Homeopata Ligába
1993.ősz: az európai normáknak megfelelő szervezett homeopátiás képzés
indulása
1994.Ősz: a "Simile" homeopátiás szakfolyóirat megjelenése
1996.
Kongresszus nemzetközi részvétellel a 200 éves évforduló tiszteletére
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2000.
2000.

a Nemzetközi Homeopátiás Orvosi Liga 55.Kongresszusa Buda-pesten
hivatalos magyar egyetemi vizsgák homeopátiából

Európában és a többi kontinensen is a legtöbb országban elismert, a laikusok és
orvosok körében gyakran alkalmazott, a gyógyításba szervesen integrálódott
módszer.
Oktatásának
és gyógyszer-JöáilíUisáj ak
egységesítésére
valamint
alapkutatások támogatására az Európai Unió 6 évvel ezelőtt bizo^" 4 ?ot hn / 0 tt létre.
Hazai gyakorolhatóságáról, oktatásáról a 1997-ben életbe lepett Természetgyógyászatról szóló Kormány- és Népjóléti Miniszteri rendelet intézkedett. Magas
színvonalú, az európai normatíváknak megfelelő orvos-, gyógyszerész-, fogorvos-, és
állatorvos-képzés 8 éve folyik Magyarországon neves külföldi szakemberek támogatásával.
A homeopátia alapelvei
A homeopátia alapelvei közül az első, a:
Hasonlósági szabály, a simile elv
nem szokatlan az akadémikus orvoslásban, gondoljunk a
védőoltásokra, az allergológiai deszenzibilizálásra, vagy a
hiperaktív gyermekeknek adott izgatószerekre...
A hasonlót hasonlóval gyógyítás gondolatát nagyon találóan
fogalmazta meg a magyar népi bölcsesség is a „kutyaharapást
szőrével..." szólásban
„Similia similibus currentur"
egészséges vizsgálati
személy
71
nagy adag
gyógyszervizsgálat
7t
növényi 71
*
a
gyógyszerkép
ásványi szer
tünetek
állati
71
il
betegségkép
*
71
kis adag
gyógyítás
a
71
beteg
A második homeopátiás alapelv a:
Gyógyszervizsgálat
Az elsőt Hahneman magán végezte, mai homeopatáknak is ajánlott, egyes
országokban kötelező aktívan részt venni legalább egy gyógyszervizsgálat-ban, melyek
a gyógyszerkincs bővítésére napjainkban is folynak.Egészséges emberek csoportjai
biztosan nem toxikus adagban tartósan szedik kettős vak, placebokontrollált
körülmények között a hatóanyagot, és jegyzik fel az észlelhető, testi, lelki és szellemi
szinten fellépő tüneteket, változásokat. Az így megfigyelt tünetek összessége a
gyógyszerkép, melyet a Matéria Medicák foglalnak össze, beteg anamnézisében és
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vizsgálata során fellehető tünetek összessége a betegségkép, ennek kell a lehető
legnagyobb fedésben lennie a számára kiválasztott homeopátiás szer gyógyszerképével.
A harmadik alapelv a:
Potenciálúi
Hahnemann a legkisebb hatásos gyógyszerdózis keresése közben fedezte fel ezt a
speciális eljárást, mely a hatóanyagok soklépcsős, szakaszos hígításából, a dilúcióból,
és minden lépésnél a szer intenzív összerázásából, a dinamizálásból áll. A homeopátiás
gyógyszereken három adat található, a szer neve, mely mindig a kiindulási anyag
rendszertani vagy kémiai megnevezése, egy betű C, D, LM, Q mely a hígítások
mértékét, és egy arab szám, mely a hígítási lépések számát jelzi.
A homeopátia lehetőségei és határai.
A homeopátia klasszikus komplementer gyógymód, azaz a betegség természetétől
függően, a beteg érdekei szerint alkalmazható önállóan, vagy a hagyományos, vagy
komplementer medicina más módszereivel kiegészítve, vagy támogathatja azok
hatásosságát. Határai ott vannak, ahol a felerősíteni szánt öngyógyító
mechanizmusok kimerültek, vagy ahol irreverzibilis anatómiai
károsodások
következtek be. A sikertelenségek magyarázata emiatt tehet a betegben, a
homeopátiában és a homeopata orvosban is.
- a homeopátiában:
nem panácea
- a betegben:
irreverzibilis anatómiai károsodások
egészség=any ag+energia+i nform áci ó
információhiányos anamnézis
a gyógyszer antidotálása
- a homeopatában
beteggel és szülővel harmonikus személyiség
empátiás készség
homeopátiás tárgyi tudás
esetfeldolgozás alapossága
intuíció
A homeopátia előnyei
- a jól megválasztott homeopátiás szer alkalmas lehet a gyógyításra, nemcsak
tünetmentesítésre, még krónikus betegségek esetén is.
- a szakma szabályainak betartásával mellékhatás-mentes.
- regulációs terápia, tehát nem tünetelnyomó módszer.
- minden terápia edzi a szervezetet, felkészítve ezzel a következő betegségek
sikeresebb ,ki védésére.
- holisztikus.
- az anamnézis felvétele alkalom a betegnek arra, hogy kibeszélhesse magát, melyre a
betegek többségének nagy az igénye.
- sablonmentes, individuális módszer.
- nem alakulhat ki allergia, gyógyszermegszokás, függőség, megvonási tünet
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- a gyógyszerek tekintetében olcsó, még hazánkban is, ahol más európai országokkal
ellentétben a biztosító nem támogatja (magán egészségbiztosítók fedezik a homeopátiás
konzílium és gyógyszer költségeit is!).
- alkalmazása kellemes.
A homeopátia tudományos
igazolhatósága
A homeopata orvosok sok generációjának több, mint 200 éves tapasztalata és
sikerei önmagukban is meggyőzök lehetnek, de a mai tudományos igényességhez ez
kevés.
Két dolog igényel kutatást-bizonyítást, először az, hogy hat-e a homeopátiás
gyógyszer, másodszor pedig, hogy hogyan fejti ki hatását. Szerencsére ma már mindkét
kérdésre megnyugtató válasz adható, de a vizsgálatok jelenleg is folynak, így
ismereteink napról napra bővülnek. Magyarországon sajnos nincsen fedezet a
kutatásokra, így csak külföldi eredményekről számolhatunk be.
Állatokon, növényeken, szövetkultúrákon és embereken végzett, placebo kontrollal
szembeállított klinikai kettős-vak homeopátiás gyógyszeres próbák ismételten
igazolták a homeopátiás szerek hatásosságát. Ezen eredményeket a világ vezető orvosi
folyóiratai (Lancet, British Medical Journal, Pediatrics...) is közölték.
A hatásmechanizmus kutatásán biofizikus team-ek dolgoznak nagy energiával.
A tüneti és alkati szer fogalma, a speciális homeopátiás
anamnézis.
A homeopátiás anamnézis természetesen lényegileg nem tér el a hagyo-mányos
orvosi anamnézistöl, spontán elmondásból, irányított kikérdezésből, esetleg
kérdőíves kiegészítésből és heteroanamnézisböl áll. A cél: megérteni a betegség
természetét, és a beteget, akiben kifejlődött a betegség. Ami eltér, az az így nyert
adatok értékelése, feldolgozása (hierarchizálás, repertorizálás... ).
Akut betegségek gyógyításánál is figyelembe vesszük a beteg pszichés és mentális
állapotában bekövetkező változásokat, de döntőek a helyi, testi tünetek. Jó szer
találásához elengedhetetlen, hogy az u.n. teljes-értékűséghez szükséges 4 információ
közül legalább 3 felderíthető legyen.
- etiología, az a fizikai vagy lelki hatás, mely kiváltotta a betegséget.
- a pontos lokalizáció, itt a tünetek oldalisága is fontos.
- az érzések pl. fájdalom és tünetek pl. váladékok jellege, esetleg „mintha" jellegű
leírása.
- és a modalitások, ami azt jelenti, hogy milyen természetes hatások, pl. idő, időjárás,
testhelyzet, mozgás-nyugalom, érintés,... rontanak ill. javítanak a tüneteken ill. beteg
állapotán.
Tüneti szerekkel az akut betegségek gyógyítása és krónikus betegségek
tünetmentesítése érhető el. Ezeket a szereket alacsony, közepes potenciában, napi
többszöri dózisban alkalmazzuk. A gyógyszerválasztás bevált indikációkra építve
viszonylag gyors. Megfelelő szer bevételét követően az akut betegség gyorsan,
könnyen, szövődményektől mentesen, maradványtünetek nélkül gyógyul, nem
követi hosszú lábadozási időszak,
Krónikus betegségek gyógyításához alkati szereket kell adnunk, közepes vagy
magas potenciában egyszeri adagban, vagy ritkán ismételve.
Az alkati szer kiválasztásánál a testi tünetek figyelembe vétele mellett előtérbe
kerülnek az etiológiai faktorok, a pszichés és mentális tünetek, az egyéni és családi
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anamnézis adatai. A betegségképnek és a kiválasztott szer gyógyszerképének a lehető
legnagyobb fedésben kell lennie. A megfelelő szer megtalálásában a Repertóriumok, a
homeopátiás szerek tünetjegyzékei nyújtanak segítséget könyv vagy komputerizált
formában.
A krónikus betegségek gyógyulása a Hering szabályt követi, mely szerint a tünetek
fentről lefelé, belülről kifelé, a fontostól a kevésbé fontos felé haladva és az időben
visszafelé gyógyulnak meg. Legjobb a reakció akkor, ha energetikai szinten, és a
beteg kreativitásában, pszichés és mentális állapotában is történik pozitív változás.
A testi tünetek javulása néha csak ezt követi.
Természetesen a homeopata orvos is megvizsgálja betegét, és szükség esetén
igénybe veszi a XXI. sz. eleje által nyújtott diagnosztikus lehetőségeket is.
A homeopátiás kezelés teljes hatékonyságának elősegítésére szükséges néhány tárolási
és bevételi szabályt betartani:
A hozzám forduló betegek a következő ajánlást kapják:
Ne tegye a szereket televízió, számítógép, rádiótelefon, illóolajok közelébe,
mikrohullámú sütő környezetébe, tűző napra, hűtőszekrénybe, olyan tartóba, amelyben
előzőleg más homeopátiás szert, más gyógyszert vagy gyógynövényt tartott! A golyókat
lehetőleg szopogassa el, a szétrágás, lenyelés csökkenti a hatásosságot, mert a
hatóanyag a száj-nyálkahártyáról jut be legkönnyebben a szervezetbe. H rtelen kialakult
(akut) betegség esetén a golyókat kevés vízben fel lehet oldani (rt,.n eszköz nem
használható!), és fél óra alatt elkortyolgatni, a kortyokat ilyenkor tartsa a szájában egy
kicsit! Csecsemőknek javasolt műanyag kiskanálba néhány csepp tiszta vizet tenni, és
abban feloldva beadni a golyócskákat. Lehetőleg ne érintse kézzel a golyócskákat (a
hatóanyag a felületén van)! A teljes felszívódás érdekében a golyók bevétele előtti és
utáni fél-fél órában az evést, ivást, fogmosást, cigarettázást, kávézást, más gyógyszer bevételét, rágógumizást... lehetőleg kerülje!
Bizonyos esetekben fontos lehet a szer bevételének időpontja. Abban az órában van
a szer hatásoptimuma.
Fogmosáshoz a kezelés teljes ideje alatt mentolmentes fogkrémet (pl. homeopátiás- vagy gyermekfogkrém, szódabikarbóna, zeolitos fogpor...) használjon! A kezelés
ideje alatt lehetőleg kerülje minden formában az illóolajokat (aromaterápia,
gyógycukorkák, rágógumi, bedörzsölök ...)! Csökkentse, ha teheti hagyja abba a
dohányzást és kávé- és colaivást! A homeopátiás gyógyszerek bevételét ezektől a
lehető legtávolabbi időpontra időzítse!
A terápia közben nem szabad abbahagyni az egyéb gyógyszeres kezelést, csak az
orvossal történt egyeztetés után, ha a másik gyógyszer valóban feleslegessé válik!
Krónikus betegség miatti gondozásra továbbra is járnia kell!
A homeopátia fontos irányzatai
Ami nem homeopátia!
Biorezonancia: komputer segítségével méri fel a beteg állapotát, ezt követően a
számítógép javasol terápiát, homeopátiás szereket, leggyakrabban komplexeket.
„ Új homeopátia " - egy radiesztéziai módszer.
A homeopátia irányzatai: klasszikus, szituációs, organotrop v. klinikai, komplex.
Klasszikus homeopátia: Akut és krónikus betegségben szenvedőt kezelhetünk így.
Holisztikus. A beteget gyógyítjuk. Gyógyszerválasztás alapja a beteg testi-lelki
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összképe és a benne kialakult betegség egyedisége. Individuális gyógyszerválasztás a
„teljes" gyógyszerkincsbö! a matéria medica és repertórium segítségével (+ intuíció).
Szituációs homeopátia: Krónikus beteget kezelhetünk így. Az analitikus
pszichológia és a homeopátia ötvözése. A betegséghez vezető és annak felléptét kísérő
pszichés összetevőkre, jelenségekre alapoz. Individuális gyógyszerváiasztás a teljes
gyógyszerkincsből.
Organotrop v. klinikai homeopátia: Akut betegséget kez^'^rünk így. Alapja a
betegségkép egyedisége. Bevált indikációk szerint, szűkített gyógyszerkincsböI
választunk. Elvész a teljes individualitás, de viszonylag gyors, beépíthető a mindennapi
alapellátási gyakorlatba.
Komplex homeopátia: Akut betegséget kezelhetünk így. Elvész az individualitás.
Gyors, lehetővé teszi, hogy homeopátiás ismeretek nélkül is alkalmazzuk a
gyógyszereket.
Néhány példa, amelyeknél - 9 éves tapasztalatom alapján - az esetek jelentős
részében a homeopátia (is) igen eredményesen használható:
Krónikus betegségek: visszatérő légúti infekciók, allergiás, atópiás kórképek, magatartási zavarok, enuresis nocturna.
Akut problémák: légúti betegségek, hányás, hasmenés, kinetózis, utazási betegség,
lámpaláz, herpeszek, afták, laktációs problémák, csecsemőkori alvászavarok, hasi
kólikák, fogzási nehézségek, sérülések.
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A szervezet méregtelenítése és regenerálása
Dr. Bogdány Anikó
MEDICOPT Bt., Szeged
Szervezetünk anyagcsere és energetikai szempontból nyílt rendszer. A bejutó
anyagok feldolgozásra kerülnek, mely energiaigényes folyamat. A többletként, fölöslegként felszí* ódó anyagok kiválasztása szintén energiaigényes. A szervezet hajlamos a
többletet különféle alkalmi vagy tartós raktárban elhelyezni. Ezzel a megoldás (hogy
megszabaduljon tőlük) csak elodázódik. A végleges megoldást a nagyobb energiaráfordítást igénylő intenzívebb kiválasztás jelenti. Ez pedig az anyagcsere tudatos
fokozását és/vagy speciális méregtelenítő módszerek alkalmazását igénylik.
A méregtelenítés:a bevitel-feldogozás-beépítés-mobilizálás-kiválasztás anyagcserefolyamatainak optimalizálását elősegítő módszerek összessége. Ezen módszerek alatt
azokat az eljárásokat értjük, melyek a szervezet kiválasztómechanizmusait fejlesztik,
serkentik.
A méregtelenítés eszköztárának első, preventív csoportjába a bevitel normalizálása,
az emésztés harmóniájának természetes úton történő helyreállítása tartozik.
A második csoportba az intenzív méregtelenítő kúrák sorolhatók, melyek a szervezet
biokémiai energiaprogramjának áthangolására is képesek (pl: hashajtás, beöntések,
colon-hidroterápia). A módszeregyüttes a szervezet számára újra elérhetővé és felhasználhatóvá teszi a máskülönben nem mobilizálható anyagokat.
Harmadik csoportba a salakanyag mobilizálást, kiválasztást serkentő le- és kivezető
gyógymódok és a fitoterápia méregtelenítő vonatkozásai tartoznak.
Kiegészítő módszerként vagy önállóan használható az endogén intoxikációt
megszűntetni képes enzimterápia, mikrobiológiai terápia, fitoterápia, homeopátia.
A modern medicina is sok olyan beavatokozást hajt végre, melynek méregtelenítő
hatása van. Például a radiológiai vizsgálatok előkészítésekor alapos purgáló módszereket alkalmaznak. Ezzel mintegy aktiválják a szervezet méregtelenítő mechanizmusait. Az infúziós folyadékterápia díuretikus hatású, mely szintén aktiválja a
méregtelenítést, különösen amikor a szájon át történő táplálást is időszakosan felfüggesztik.
Most pedig vizsgáljuk meg részletesen az első és legfontosabb módszert, a bevitel
korlátozását! Mit is értünk ez alatt? Paavo Airola neves amerikai táplálkozásszakértő
mondta az alábbiakat: „Semmi másban nem követ el annyi merényletet az ember saját
egészsége ellen, mint éppen a táplálkozásban."
Néhány példa :
A cukorgyártásról kiderült, hogy nagyobb csapást jelent a civilizált ember számára,
mint a dohány felfedezése. (Lancet, 1964)
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Amerikai felmérések szerint egy átlagpolgár az 1800-as években naponta körülbelül
kél kávéskanál cukrot fogyasztott. Jelenleg napi 32 kávéskanálnál tartunk.
A WHO 23 ország táplálkozási szokásainak vizsgálata során megállapította, hogy ott
fordul elő leggyakrabban vastagbélrák, ahol a legtöbb húst fogyasztják. Hazánkban az
1930-as években az egy före jutó húsfogyasztás évente 50 kg volt. Jelenleg ez 74 kg.
Sóból naponta a szükséges mennyiség ötszörösét fogyasztjuk el.
A szervezet tisztítása, méregtelenítése szempontjából különösen fontos élelmi
rostokból viszont a szükséges mennyiségnek csupán felét, harmadát visszük be
szervezetünkbe.
Ezek után vizsgáljuk meg, hogy mi a helyzet azokkal az anyagokkal, amelyeket
többnyire nem tudatosan „fogyasztunk el"! Egy átlagos ember Évente:
24 kg szilárd szennyeződést lélegzünk be, 8 kg szilárd szennyeződést eszünk meg,
4,5 liter rovar- és gyomirtót eszünk meg, Több kg nitrátot, hormont és antibio-tikumot
juttatunk be élelmiszerekkel a szervezetünkbe. 54 kg adalékanyagot fogyasztunk el az
élelmiszerekkel, melyek a következők: Ételmiszerszínezékek,
anti-oxidánsok,
tartósítószerek, állományjavító- és módosító anyagok, savak, sók, bázisok,
aromaanyagok és fzfokozók, édesítőszerek, csomósodást és tapadást gátlók, oldószerek.
Jelenleg több, mint 1500 féle E betűvel jelzett adalékanyagot használ az élelmiszeripar.
Felmerül a kérdés, hogy melyek azok a tünetek, melyek arra utalnak, hogy
szervezetünk elszennyeződött. Az alábbi problémák tartós fennállása esetén feltétlenül
gondolnunk kell méregtelenítésre:
Fáradékonyság, levertség, koncentrációs képesség csökkenése, memória romlása,
alvászavarok, visszatérő fertőzések, gyulladások, emésztési zavarok, puffadás, székrekedés, pépes széklet, vérnyomásingadozás, magas vérnyomás, rendszeres fejfájás,
migrén, börpanaszok (ekcéma, akne, allergiás kiütések), töredező, fénytelen, zsírosodó
haj, allergiás betegségek, ízületi panaszok, magas vérzsírok, vércukor, rossz májfunkciós értékek.
Ha eldöntöttük, hogy szükség van a méregtelenítésre, akkor célszerű olyan szakember tanácsát kérni, aki ismeri a különböző módszerek előnyeit és hátrányait, ugyanis az
egyes kúrák nem egyformán hatékonyak minden betegségcsoportban. A leggyakoribb
méregtelenítő módszerek:
1. Böjtök (Buchinger-Lützner, Breuss, Gerson, stb.). 2. Szauna. 2. Beöntések. 3. Colon hydorterápia. Speciális gyógynövénykúrák. Homeopátiás szerek.
Tudnunk kell, hogy a méregtelenítő kúrák során a beteg addig meglévő panaszai
kezdetben átmenetileg felerősödhetnek. Ennek az az oka, hogy a szervezetben elraktározódott toxikus anyagok hirtelen mobilizálódnak, bekerülnek a keringésbe (hiszen csak
ezen az úton tudnak majd kikerülni a szervezetből) és átmenetileg rossz közérzetet
okozhatnak (fejfájás, rossz lehellet, lepedékes nyelv, hasmenés, hőemelkedés, aluszékónyság, bőrkiütések, stb.).
Ezen tünetek jelentkezése ellenére a kúrát fokozott folyadékbevitel mellett tovább kell
folytatni, s ekkor a tünetek fokozatosan megszűnnek.
A kúra során a laboratóriumi leletek is változni szoktak:
A magas vércukorszint labilissá válik, majd normalizálódik. Hipertrigliceridémia,
hiperkoleszterinémia mérséklődik. Alacsony HDL-koleszterin normalizálódik. Magasabb GOT, GPT, GGT, LDH értékek normalizálódnak. Magasabb kreatininszint
normalizálódik. Magasabb süllyedés, CRP, reumafaktor értékek mérséklődnek. Magasabb összfehérje és albuminszint normalizálódik. Bilirubinszint átmenetileg meg72

emelkedhet. Húgysavszint átmenetileg megemelkedhet. Poliglobulia mérséklődik,
hosszabb távon megszűnik. Szérum vas csökken, vaskötö kapacitás növekszik,
átmenetileg vashiány alakul ki
Bizonyos esetekben a méregtelenítés kifejezetten ellenjavallt. Például; elmezavarok,
anorexia, cerebrovascularis kórképek, cardiomyopathia, acut és irreverzibilis katabolikus állapotok (tbc, acut pajzsmirigy túlműködés, egyes rosszindulatú folyamatok),
terhesség, kisgyermekkor.
Méregtelenítő kúrák mortalitási kockázata: az éhezés és a meggonolatlanul végzett
fogyókúrák kapcsán sok elriasztó halálesetről lehet hallani. A körültekintően végzett
méregtelenítő kúráknál ez a kockázat alacsonyabb szintre szorítható, mint az orvosi
beavatkozások többségének kockázata. (A Buchinger klinikán Uberlingenben 30 év
alatt 50 ezer páciens kezelése során 4 haláleset fordult elő. Mind a négy férfi idősebb,
túlsúlyos volt, évtizedek óta dohányzott, és a halál acut szívelégtelenség miatt
következett be.)
A hatékony méregtelenítés után nagyon fontos a szervezet feltöltése, regenerálása.
Ezt az alábbi szerekkel, illetve módszerekkel érhetjük el: vitaminokkal, ásványi anyagokkal, nyomelemekkel, aminosavakkal, zsírsavakkal, enzimekkel, élőflórás készítményekkel (bélflóra regenerálással), masszázsokkal, mozgásterápiákkal, légzőgyakorlatokkal, relaxációs techinkákkal, pszychoterápiával, személyiségfejlesztő tréningekkel.
A méregtelenítés módszertana a holisztikus medicina aspektusába' érthető meg és
alkalmazható leginkább. A tudomány az alapkutatás szintjén m;;r „ j f s értelmezni a
méregtelenítés során lejátszódó jelenségeket a szervezetben. A klinikum vonatkozásában azonban még nem érte utol az alapkutatás több évtizedes előnyét, így gyakran
hangzik el, hogy a méregtelenítés egyes mozzanatai tudományosan nem eléggé
alátámasztottak. Az eredményességet illetően valóban sürgős szükség volna a költséges
tudományos elemzések mielőbbi elvégzésére. Ilyen elemzéseket azonban többnyire
pénzügyi érdekeltség mellett végeznek. Jó példa erre az a heidelbergi tanulmány, melyet
az egyik nyugdíjbiztosító finanszírozott annak tisztázására, hogy megtérülhet-e
számukra a méregtelenítő módszerek finanszírozása. A válasz igen volt, így Németországban már évtizedek óta bizonyos méregtelenítő módszerek orvosi beutalóval
vehetők igénybe.
Összegezve, a legjobb preventív méregtelenítési módszer maga a helyes életmód és
táplálkozás. Aki egészséges, az étvágya szerint táplálkozik, életmódja rendszeres,
kiegyensúlyozottan él. Szokásai segítségévet kivédi az élelmiszerek biológiai értékének
romlásából fakadó káros következményeket, nincs szüksége külön méregtelenítésre,
mert az beépült a mindennapi életébe. Aki azonban nem ismer magára a fentiekből, az
valószínűleg a méregtelenítő módszerek segítségére szorul.

Softlézer-terápia
Napjaink tudományos fejlődése újabb lendületet adott a már három évtizede az
orvostudomány szolgálatában álló lézerterápiának. Egyre bölüíő indikációs körrel a
mindennapos orvosi gyakorlat szerves részévé válik ez a módszer, hozzáférhető a napi
praxist folytató általános orvosok, csalánrwosok., tu,'orvosok, valamint a különféle
területeket művelő szakorvosok számára egyaránt.
Jellemző módon az új Befogadása sohasem mt:ni egyszerűen a medicinában sem,
mindig lejátszódott a régi és az új harca, legtöbbször a régi elvek győzedelmeskedésével. Először „csodát vártak az újtól", majd csak egy idő eltelte után került a
„nóvum" reális értékének megfelelő helyére. Nem volt ez másként a lézerekkel sem. A
lézerrel és optikával foglalkozó szakemberek nagyon sokat tettek azért, hogy a
lézermedicina elfogadottá, gondolkodásmódja elismertté váljon. Ez Magyarországon
Mester Endre és munkatársainak az 1960-as években megkezdett munkáival kezdődött,
és igazi helyét és szerepéi csak negyed évszázad eltelte után foglalta el az orvoslásban.
Ma bátran mondhatjuk, hogy az évszázados hagyományokra épülő magyar orvostudomány a lasert befogadta új szakterületként és így hazánkban a medicina egyik
legtöbb orvos által müveit szakterületévé nőtte ki magát.
A Soft Laser Therapy (SLT) lágylézer kezelés a sebészi lézerekkel szemben arra
utal, hogy nem történik a szövetekben irreverzibilis elváltozás, csupán olyan „enyhe"
gyógyhatásról van szó, mely nem nyilvánul meg makroszkópos morfológiai változásokban, mivel a változás funkciónális jellegű.
Az orvosi gyakorlatban használt laserek alapvetően két nagy csoportba oszthatók.
Az egyik csoport, melyet teljesítményével és hullámhosszával jellemezve föleg a
sebészi gyakorlat alkalmaz. Ezeknél a készülékeknél a termikus hatás jellemző, vagyis
sebészeti késként alkalmazzák. A másik csoport az úgynevezett softlézer, melynek
hatása a szövetek által abszorbeált különböző hullámhosszúságú fényen alapul. Pontosan máig nem tisztázott ennek a biológiai hatásnak a mechanizmusa, azonban a világban
nagy számban alkalmazott hasonló készülékeknek pozitív eredményei azt bizonyítják,
hogy valós ez a hatás, melyek közül az alábbiak a legjellemzőbbek:
Sejtanyagcsere stimulálása. Keringés fokozása a kezelt területen. Oedema
csökkentése. A fájdalom gyors és hosszan tartó csillapítása (prosztaglandin szintézis
befolyásolása). Gyulladáscsökkentés (T-szupresszorsejtek stimulációja). Immunstimuláció (T-Ly-k migrációs indexe nő). Antitest képződés fokozása. ATP képződés fokozása (150%-kal). Kollagén szintézis fokozása. Neovascularizáció fokozása (6-8szorosára). Sejtosztódás serkentése. Bőrhám képződés fokozása. A gyógyulási folyamat
szignifikáns gyorsítása.
A fenti hatások miatt a softlézer terápia az alábbi kórképek esetében alkalmazható
sikerrel:
Mozgásszervi kórképek szinte valamennyi formájában. Bőrgyógyászatban: hegek,
herpes labialis, acne, furunculus, decubitus, rosacea, ekcéma, dermatitis, herpes zooster.
Neurológiai kórképekben: migrain, trigeminus neuralgia, intercostalis neuralgia,
atipusos arcfájdalom, postherpetikus neuralgia. Fül-orr-gégészeti korképekben: otitis
externa, chronicus sinusitisek, allergiás rhinitisek, arcüregi polyposis, traumás
dobhártya perforáció. Stomatológiai kórképek: stomatitis, gingivitis, alveolitis és még
számtalan speciális kórképben. Orthopediai kórképek: Morbus Schlatter-Osgood,
Apophysitis calcanei, M. Perthes, csont- és lágyrész műtétek utáni állapotok.
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A softlézer kezelésnek ellenjavallatai is vannak.
Abszolút kontraindikációk: jzem besugárzása, pajzsmirigy besugárzása, emlő besugárzása cistás emlöbetegeknél, epilepsziások besugárzása, pacemakerrel élő betegek
besugárzása, alhasi besugárzás terhesség és menstruáció alatt.
Relatív kontraindikációk: Arrhythmia, dysthyreosis, komoly vénabetegség, neoplazma, acut infekció.
A softlézer terápia ezen rövid ismertetésével az volt a célunk, hogy a kollégák
figyelmét felhívjuk egy olyan gyors, fájdalommentes, korlátlanul ismételhető,
viszonylag olcsó, hatékony gyógymódra, mellyel számos betegség gyógyulási ideje
jelentősen lerövidíthető, vagyis a gyógyulási folyamat lényegesen felgyorsítható.
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Motilitási zavarok vizsgálata electrogastrographiával
Dr. Micskey Éva
Budai Gyermekkórház, Budapest
Bevezetés
Az elektrogastrographia (EGG) a gyomor motilitását koordináló myoelektromos
aktivitás noninvazív mérési módja. Az alkalmazás formája, a vizsgálat indikációja, a
mérési eredmények értékelése, és gyakorlati terápiás haszon méltatása jelenleg is heves
viták tárgyát képezi, amely esetében a kutatók, a gyártók, az alkalmazók, azaz a
klinikusok véleménye szerteágazó. A vita középpontjában az a kérdés áll, hogy a jelen
technikai adottságok alapján, értékelhető és alkalmazható-e az EGG, mint vizsgálati
módszer, objektivizálhatók-e a kapott értékek, kialakítható-e EGG eredményeken
alapuló terápiás protokoll? Előadásom célja az, hogy az EGG kialakulásának rövid
történetét, a technikai lehetőségek fejlődését, magát a módszert, a kivitelezési szabályokat, a kiértékelési módot, valamint ezek gyermekgyógyászati gyakorlati jelentőséget
ismertessem, és ezáltal a jövő sokrétű feladataira is rávilágítsak.
Elméleti

háttér
1. ábra.
Az enterális idegrendszer
helyi, az autonom és a központi
idegrendszer bonyolult, összehangolt
kölcsönhatásait mutatja be, amely
eredményeként létrejön a localis,
illetve a külvilági ingerekre
bekövetkező elektromos válasz, amely
az izomsejtek depolarizációjához,
kontrakciójához vezet.
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Az enterális ideg-, izomrendszerben minden történést Fiziológiai válasz követ, ami
következtében a gyomorban a saját, vagy a külvilág ingereinek hatására kémiai reakció,
feszültségváltozás következik be, amely az izomrendszer igen gyors, de szabályozott
kontraktilitását idézi elő. A 2. ábrán a gyomor nyugalmi elektromos hullámtevékenysége (ECA), valamint az említett ingerekre bekövetkező elektromos válaszreakciója
(ERA) látható, amelyeket intracellulárisan, extracellulárisan, valamint a bőr felszínén is
mérni lehet. (2.ábra).
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2. ábra. A gyomor myoelektromos aktivitásának intra-, extraceltularis és cutan
mérési eredményei. A: Az elektromos nyugalmi potenciál (ECA) frekvenciája 3 cpm.
B: Az elektromos válaszreakció (ERA) kontrakciót vált ki, amely frekvenciája
változatlan, azaz 3 cpm, azonban az amplitúdó magassága nő.
A gyomor nyugalmi, vagy lassú hullámának (ECA) feszültség változása (40 mV-80
mV), állandóan jelen van; a gyomor-fundus, corpus hátárán lévő pacemaker areaból (az
interstitiális Cajal sejtekből) indul és a pylorus felé halad. Frekvenciája az említett 3
ciklus/perc (cpm). A ún. akciós tüske potenciálok akkor jönnek létre, ha idegi, vagy
egyéb humorális ingerek az ioncsatornákat megnyitják és ezáltal a membrán depolarizációját idézik elő, amely következménye a kontrakció. A myoelektromos alapműködés
tehát a kontrakciók élettani háttere, amely mind az éhomi állapotot, azaz a migraló
myoelektromos kontrakciók (MMC-k) speciális megjelenési formáit: a nyugalmi, a II.,
fázisú, és a III, fázisú kontrakciós aktivitásokat, mind az étkezést követő irreguláris,
postprandiális izomkontrakciókat szabályozzák (3. ábra).
Technikai háttér
Az orvosokban régóta élt a vágy, hogy a többnyire tisztázatlan etiológiájú motilitási
betegségeket, azok élettani hátterét tanulmányozhassák. Az elektromos hullámok első
rögzítését Alvarez 1921-ben hajtotta végre, azonban a széleskörű alkalmazásnak a kor
eszközös lehetőségei gátat szabtak. Az egzakt vizsgálati módok kialakítását az elmúlt
évek technikai fejlődése hozta meg, ezek közül noninvazív volta miatt, - különösen a
gyermekgyógyászok számára
igen vonzónak tűnt a felületi regisztrálásra lehetőséget
nyújtó EGG. A jelenleg legelterjedtebben alkalmazott készülék, a hordozható Digitrapper EGG (Medtronic Functional Diagnostics, Danmark), amely képes a mért feszült80
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séget 50-500 |iV-ra erősíteni, a frekvenciát 0,016-0,3 Hz között gyűjteni, az egyéb
impulzusokat kiszűrni, majd a regisztrátumot computer rendszerbe vezetni, ahol az
eredmények képi megjelenítése lehetővé válik. Az EGG mintagyüjtés nemzetközileg
szabályozott. A vizsgálat egyén vízszintes helyzetben 30°-s fejemeléssel fekszik. Az
alkohollal letisztított bőrt ellenállásának csökkentése céljából megdörzsöljük, majd
vezető géllel a felhelyezendő elektródák területén bekenjük. Az első elektródát a
processzus xyphoideus és a köldök közötti terület középpontjában (ultrahanggal
ellenőrizve az antrum terület fölé) a bőrre ragasztjuk, a másodikat ettől 3-4 cm-re, 45
fokkal felfelé a borda alá helyezzük, a referencia elektródát pedig egy távolabbi helyre
illesztjük. (4. ábra),
4. ábra

A bőrfelszíni
elektródák elhelyezése
egycsatornás elvezetés
esetén
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A tesztétel energia tartalma 500 kcal/l,73m 2 , amely nagyobb gyermekekben szilárd
ételt és folyadékot jelent 15%-os fehérje, 35%-os zsír, 50%-os szénhidrát tartalommal.
A felvett „nyers" görbe megtekintésére a számítógép segítségével van lehetőség, amely
alkalmat ad arra is, hogy a mozgásokból adódó műtermékeket kivágjuk és a további
számításokból kihagyjuk. A 5. és 6. ábra a normál éhgyomri és az étkezést közvetlenül
követő állapotot, a 8. ábra az artefactumok kivágását nutatja, a 7. ábra pedig az értékelés képi megjelenítési formáját {Fast Fourier Transform), ""Hmirt a vizsgálati
paramétereket ábrázolja.

5.ábra. Normál EGG görbe
éhgyomri mutatói

7. ábra. Artefactum kivágás hibás
regisztrátumból

6. ábra. Normál EGG görbe étkezést
követő mutatói
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8. ábra. Running spectrum analízis
(Fast Fourier transform)

A 8. ábra alsó harmada tartalmazza az értékelési paramétereket és azok arányait,
valamint a domináns frekvenciát és feszültséget, és az instabilitás! mutatókat.
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1. táblázat Kiértékelési paraméterek
Elnevezés

érték

Domináns frekvencia

2,01-4,0 cpm

Frekvencia arányok

%-ban

Dysrhytmiák: bradygastria

0,5-2,0 cpm

tachygastria

4,0-9,0 cpm

Csecsemőkori fejlődési, táplálási zavar
Dyspepsia
Hányás
Gastroparesis

Autoimmun enteropathíak, coeliakia

arrhytmia
dysrhytmia arányok

2.táblázat. EGG gyermekkori javaslatok

%-ban

Domináns feszültségek (amplitúdó)
arányok
Instabilitást coefficiensek
%-ban
A következő ábrák néhány jellegzetes
gyomorbél-rendszeri betegségekben.

Allergia, krónikus infekciók
Agyi károsodás és egyéb idegrendszeri
dysfunkciók enterális következményei
Intestináüs pseudoobstructio
t mutatnak be neurológiai, anyagcsere,

9. ábra. Hányás myoelektromos képe

10. ábra.Tachyarrhytmia CNS
betegségben

11, ábra. Elfolyási akadály
amplitúdói

12. ábra. Tachygastria IDDM-s
ketoacidosisban
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13. ábra. Dysrhytmia florid
coeliakiában

14. ábra. Dysrhytmia tej terheléskor
tejallergiában

Az electrogastrographia számos előnnyel, ugyanakkor sok hátránnyal rendelkezik.
Maga a technika könnyű, az eszköz azonban drága és a kiértékelés nagy tapasztalatot
igényel. Az eljárás noninvaziv, a szülői beleegyezés elnyerése egyszerű, a módszer
specificitása magas, szenzitivitása alacsony, ugyanakkor számos új indirekt motilitási
információt nyújt. Az EEG eredményeken alapuló terápia magában foglalja a
prokinetikumokat, a makrolideket, enterohormonokat, de a diétát, pszihoterápiát és sze.
a műtéti megoldást is. A jövő útja a többcsatornás, standardizált EGG készülék
kifejlesztése, alkalmazása, amely lehetőséget nyújt a gyomor különböző részeinek
izolált vizsgálatára, az artefactumok kiküszöbölésére, és amely vélhetően új, adekvát
ismeretekhez, terápiás lehetőségek kifejlesztéséhez vezet.
Hivatkozási irodalom
1. J. Z. Chen, R. W. McCallum.: Electrogastrography Raven Press, 1994
2. K. L. Koch, R. M. Stern.: Electrogastrography in Gastrointestinal motility ed. D.
Kumar, D. Wingate, Churchill Livingstone p. 290-307, 1993
3. S. Cucchiara.: Electrogastrography in Pediatric gastrointestinal motility disorders
ed. P. E. Hyman, C. Di Lorenzo, Academy Professional Information Services, Inc. p.
305-312,1994
4. D, Levanon, J. Z. Chen.: Electrogastrography: Its role in managing gastric
disorders J Pediatr Gastroenterol Nutr 27: 431-441. 1998
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Felső-alsó endoscopia szerepe a belgyógyászati gastroenterológiai
betegségek diagnosztikájában
Dr. Pászti Ildikó
Heim Pál Gyermekkórház, Budapest
Az 1980-as évek közepétől a gastrointestinalis endoscopia diagnosztikus és thrápias
alkalmazása egyre nélkülözhetetlenebbé vált a gyermekgógyászati és gyermeksebészeti
betegségek gyógyításában.
1984 óta következő műszertípusokkal végeztünk felső endoscopos vizsgálatot,
oesophago-gastro-duodenoscopiát:
l.Olympus XP 160 videoendoscop 2. Olympus XP 20 panendoscoo 3. Olympus XP
panendoscop 4. FUJI FP 7 panendoscop.
A legfiatalabb vizsgálatra került beteg 1 napos volt (1700 g) újszülött volt. A felső
endoscopos vizsgálat egyik fontos területe a gastroesophagealis
reflux betegség
(GERD). A reflux betegség leggyakrabban az első életévben jelentkezik,amikor a
nyelőcső érési folyamata még nem fejeződött be. A secunder GERD egyik oka a
gyomor és a duodenum motilitási zavara, a másik ok az anatómiai eltérésből adódó
ürülési zavar. A hiatus hernia (fixált, csuszamlásos, paraoesophagealis) típusától és a
klinikai tünetektől függően a reflux megszüntetésére antireflux műtétet kell végezni.A
műtét előtt tisztázni kell, hogy a refluxatum savas, vagy lúgos jellegű (epe,
pancreasnedv), vagy vegyes jellegű is lehet. A pylorus stenosis, duodenum stenosishoz
kapcsolódó secunder reflux szintén csak a műtéti beavatkozás után oldódik meg.
Mindazok a fejlődési rendellenességek, amelyek a rekesz, a hiatus oesophagi környékére is localizálódnak, vagy a HIS szög kiegyenesedéhez vezetnek megteremtik a
GERD lehetőségét.
Secunder GERD alakulhat ki postoperative is, oesophagus atresia, gastroschisis,
omphalocele műtéte után. Az életkori sajátosságok megítélése a GERD kezelésében és a
szövődmények elkerülése miatt szintén fontos.
A gastrointestinalis tünetek közül megemlítendő a ruminatio, a regurgitatio, hányás
(lehet epés.pancreas nedv, epe nélküli, színtelen), étel elutasítása, dysphagia,
odynophagia, haematemesis, melaena, anaemia
A GERD atipusos manifestatioi közül az asthma, recidív pneumonia, ALTE syndroma,
SIDS, rekedtség, Sandifer fejtartás hívhatja fel a figyelmet a GERD-re. Az endoscopos
vizsgálat lehet acut és tervezett vizsgálat.
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A gastroesophagealis reflux okozta nyálkahártya gyulladásait Savary-Miller
szerint
osztjuk fel.
Stádiumai:
I. Diffuse erythema, felületes lepedék. II. Vörös foltok, lángnyelvszerü cranialis
irányú csíkok, felületes erosiok, hosszanti redőn ulceratiok, fibrines lepedék. III. Körkörös álhártya, Fibrines lepedék, kifekélyesedés. IV. Kezdődő hegesedés, transmuralis
gyulladás .utcakő rajzolat.
Ezen kívül használatos a Hetzel (1988), Tytgat (1990), Hytser (1993) féle felosztás.
Antireflux műtét javasolt: I. Ha a panaszok a konservativ kezelés ellenére nem
javulnak. 2. A belgyógyászati therápia alatt az oesophagitis nem javul (akkor is,ha a
panaszok mérséklődnek - szűkület, szükülési veszély). 3. Barrett's oesophagus. 4.
Brachyoesophagus. 5. A therápia valamilyen okból nem folytatható. 6. Postoperativ
GERD (oesophagus atresia, gastroschisis, omphalocele). 7. Somatomentalis retardatio.
8. Hiatus hernia esetében tisztázni kell, hogy a rekeszssérv milyen tíipusú. Fixált,
csuszamlásos (axialis), paraoesophagealis. A rekeszsérvek többsége műtétet igényel,
amelyet a klinikai tünetek, a 24 órás oesophagus pH mérés, radiológiai vizsgálat,
endoscopia ( biopsia) után kel! megtervezni.
A Barrett's oesophagus esetében a nyelőcső alsó szakaszának laphámja elpusztul,
helyébe columnaris hám kerül a Z vonal felett.A korai diagnosis az endoscopia és
biopsia vételével történik. A fekélyek lokalizációja és a biopsia feldolgozása után tudjuk
elkülöníteni.
Fekélyek localizátiója a nyelőcsőben: 1. Barrett's fekély - columnaris hám területén
(mély fekély). 2. Savary fekély - a laphám-columnaris hám határán alakul ki
felületesebb fekély. 3. Columnaris heterotipia a nyelőcsőben bárhol előfordulhat,
veleszületett. 4. Metaplasia, dysplasia korai felismerése elsősorban a bioptátum
feldolgozásával lehetséges.
A reflux oesophagitis kezelésében alkalmazott gyógyszerek: H2 receptorblockoló,
prokinetikumok, proton pumpa inhibitor, antacidumok, A diétát a gyulladásos elváltozás
kiterjedése és mélysége határozza meg.
Reflux oesophagitis szövődményeként kialakult nyelőcsőszükületet kezelhetünk röntgen képerősítő alatt Savary-Gilliard
tágító sorozattal, ballon tágítóval, bizonyos
esetekben gastrostoma felhelyezése után a Rüsch végtelen szondatágító sorozattal.
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Oesophagus varicositas-portalis
hypertonia. A portalis hypertonia
endoscopos
megjelenése: 1. oesophagus varicositas. 2 .oesophagus + gyomor varicositas. 3. GERD.
A kezelések eredményessége érdekében aportalis hypertonia okát tisztáni kell.
I. Praehepaticus block (vena portae thrombosis).
2.1ntrahepaticus block a) cirrhosis b) chronicus agressiv hepatitis c) mucopolysaccharidosis IV. d) mucoviscidosis
3. Posthepaticus block (vena cava inferior szűkület)
Portalis hypertonia esetében a következő vizsgálatokat szükséges
értékeim:
1. Vérkép (thrombocyta szám, fvs. sz.ím). 2. Májfunctio. 3. Hasi UH (lép, máj). 4. Color
dopier UH (máj áramlási viszonyai, spontán shuntok jelentkezése). 5. Splenoportographia (nyomásviszonyok tisztázása). 6. Oesophago-gastro-duodenoscopia. 7. Echocardiography (Akida-Sokoda műtét után).
Endoscopos sclerotizatio szerepe portai is hypertoniát kisérő oesophagus varicositasban: 1. Acut vérzés esetében az életveszély elhárítása. 2. Végleges therápias hatás
várható a távlatban praehepaticus blockban. 3. Ideiglenes therápias hatás várható a
távlatban (kiterjedt fundus varicositasban)
a) intrahepaticus block b) praehepaticus
block. 4. Nem várható therápias hatás a távlatban a) előrehaladott cirrhosis
b) posthepaticus block.
Műtéti lehetőségek gyermekkori portalis hypertonia esetében: 1. Shunt műtétek
(mesenterico-cavaiis, porto-cavalis, spleno-renalis) 2. Akida-Sokoda műtét (porto-pulmonaiis shunt).
Az oesophago-gastro-duodenoscopia alkalmazásának egyik fontos területe korrosiv
anyagok okozta nyálkahártya sérülések tisztázása 24 órán belül. A vizsgálatokat
intubatios narcosisban kell végezni. Segítségével meg lehet tervezni a gyógyszeres
kezelést, ha szükséges a korai enteralis táplálást, ki lehet jelölni az endoscopos kontroll
idejét, ha szükséges a korai nyelőcsőtágitást
Év

Betegek száma

1997
1998
1999
2000 01. 01.-05. .31.
Összesen

12
19
43
34
105

%

Endoscopos
%
Vizsgálat
11,42
19
8,4
18,09
31
13,71
40,9
87
38,49
32,38
89
39,38
226

Jelenleg 250 korrosiv sérült betegen 356 endoscopos vizsgálat történt.
A korrosiv anyagok okozta nyálkahártya sérülések beosztása Hollinger szerint:
Grade l.: A nyálkahártya hyperaemias, oedemas. Grade II.: Nyálkahártya és transmuscularis ulceratio, gyulladásos penetratio az izomrétegbe. Grade III,: Minden réteget
érintő gyulladásos elváltozás, ulcusok, necrosis, perforatio a perioesophagealis
szövetbe, mediastinitis, peritonitis lehetősége.
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Gyógyszeres kezelési alapelvek korrisv sérülések eseteiben: 1.Keringés stabilizálása,
anyagcserezavar rendezése, fájdalomcsillapítás. 2. Steroid adása a fibroblastok képződése és a szűkület megelőzése céljából (nagyon fontos az első napokban, mert pár nappal a
sérülés után a fibroblastok összekapaszkodása miatt végleges hegesedések alakulhatnak
ki). 3. Antibiotikum adása mediastinitis, peritonitis kivédése céljából. 4. H2 receptorblockoló, antacida. 5. Tehermentesítő szonda/szondák levezetése.
Műtéti beavatkozások korrosiv
Nyelőcsőpótlás
Gastric interpositi
Colon interpositio
Retrosternalis
GEA
Antro-pyloroplastica
Jejunostomia
Gastrostoma (Stamm)

sérülések után:
5 beteg
2 beteg
1 beteg
2 beteg
1 beteg
2 beteg
1 beteg
8 beteg

Nyelőcsőtágitások:
Rüsch végtelen szonda tágítás
Savary-Gilliard tágítás
Ballon tágítás

30 beteg
13 beteg
2 beteg

A teljesség igénye nélkül sorolnám fel a korrosiv sérüléseket
amelyek a vizsgálatra kerülő gyermekek megittak:
20%-os Kálilúg
Ipari hypo
20%-os Sósav
Ipari sósav
Akkumulatorsav
Klórtartalmú gombaölő spray
Ammónia
Körömlakklemosó
Brilliance
Kromofág
Calgonit mosópor
Mercurochrom 2%-os oldat
Calgonit tabletta
Meszes homok
Csatornatisztító
Mr. Muscle
Domestos
Oltott mész
Formalin 0,5%-os oldat
Nylander oldat
Formalin 5%-os oldat
Rozsdamaró
Forrasztóvíz
Sol.Antisudorica
Hydrogen 30%-os oldat
St.Moritz kályhatisztító
Hydrogenperoxid 12%-os oldat
SZI-TI lefolyótisztitó
Hypermangan kristály
Tiret lefolyótisztító
Hypo
Vizüveg

okozó

anyagokat,

Egyéb betegségek nyelőcső localizatioi: 1 Scleroderma-szűkülettel járhat. 2. Epidermolysis bullosa-hólyag. os elváltozások miatt vérzés, nyelési zavar, fájdalom,
szűkület alakulhat ki. A táplálást megkönnyítheti PEG behelyezése. 3. Leucodystrophia.
4. Trypanosoma cruzi- achalasia tüneteit észleljük a nyelőcsőben. 5. Fontos az achalasia
esetében az elkülönítés a) elsődleges motoros nyelőcső betegség b) másodlagos motoros
nyelőcső betegség. Graft versus host után oesophagitis jelentkezhet. 6. Candidiasis a
nyelőcsőben.
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A gyomor betegségei
Visszatérő hasi fájdalommal kivizsgálásra kerülő gyermekeknél a Tomomasa sore
positivitas indokát képezi a felső endoscopiának. A vizsgálatot a lehetőség szerint ki
kell egészíteni biopsia vételével. Amíg csecsemőkorban alig fordul elő histológiailag
gastritis, addig 1 - 3 éves kor között már gyakoribb a jelentkezése. Az életkor emelkedésével nőtt a histológiailag igazolt gastritisek száma és a pathológus gyulladást talált
olyan esetekben is, amikor az endoscopos vizsgáló nem látta bizonyossággal a gyulladást. Az endoscopos és histológiai vizsgálatokat összahasonlftva a gastritis vonatkozásában azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a histológia érzékenyebb módszernek
bizonyult az endoscopiánál a gastritisek diagnosisának felállításában. 1989 óta rutinszerűen vizsgáljuk a Helicobacter pylori jelenlétét gyermekekben, korábban azoknál
akinél a Tomomasa score pozitív volt.
Az utóbbi években rutinszerűen kezdtük alkalmazni a serolőgiai vizsgálatok közül
az Orion diagnosztika által gyártott Latex agglutinatios tesztet. Az endoscopos vizsgálat
során vett biopsiákból rapid urease teszt, direct mikroszkópia, tenyésztés és a histológiai
vizsgálat történik a Helicobacter pylori kimutatására.
A szűrővizsgálat szempontjából az ÜBT C 13 kilégzési teszt a szűrésekben ma már
elsődleges szerepet kapott csecsemő és gyermekkorban is, valamint a kezelések elsődleges kontrolljában.
A Helicobacter pylori fertőzés nemtől független, de összefüggés ' (lapítható meg a
vizsgált csoportok szociális helyzetével, mivel a gazdaságilag hátrányos helyzetű családokban 12-szer gyakrabban fordul elő a fertőzés. A Helicobacter pylon fertőzéssel
gyermekkorban
is számolni kell. Figyelemre méltó, hogy a megjelenési formája
változatos. Acut és chronicus formában jelenkezhet a gyomor nyálkahártya elváltozás.
Localizátióját illetően a gyomor antralis és corpus részén fordul elő leggyakrabban, de
jelentkezhet a gyomor többi részén is. Acut gyulladásban erosiok, fekélyek találhatók,
néha confluáló formában. Chronicus gyulladásban pseudopolypusok, szemölcsös gastritis, atrophias gastritis formájában jelentkezik. Intestinalis metaplasia veszélye.
Acut vérzés klinikai tünetei mögött a gyomorban talált elváltozás lehet: 1. Erosiv
gastritis: a) Erosiv gastritis - Helicobacter pylori positivitas. b) Erosiv gastritis és egyéb
társbetegségek: bronchitis, obstructiv bronchitis, bronchopneumonia, diabetes mellitus,
contusio cerebri (tartós gépi lélegeztetés), duodeno - gastricus epés reflux (motilitási
zavar, duodenum stenosis) 2. Vérző gyomor varix: portalis hypertonia, praehepaticus
block, mucoviscidosis, chronicus aggressiv hepatitis, cirrhosis. Ulcus ventriculi acuta
a) megjelenési forma (lienáris, kerek), b) localizatio (bárhol a gyomorban), c) kiváltó
okok: steroid kezelést követően, Helicobacter pylori fertőzés, graf versus host, IDB
kezelést követően, septicus állapot.
A kezelés elsősorban koservativ az acut felső endoscopos vizsgálat után. H2
receptroblocokló (Ranitidin), bizonyos esetekben proton pumpa inhibitor, antacidák
adása. Vérzéscsillapitásra alkalmazható: electrocoagulatio, scierotizátio.Yag laser
(endoscopon keresztül vezetve). Ha a fenti módszerek nem vezetnek eredményre a
sebészi feltárás és elsősorban az art. gastrica sinistra területének felkerése, lekötése
vetődik fel, de ez pontosan behatárolható az endoscop által localizált vérzésforrás
helyével. Visszatérő hányások hátterében a gyomor anatómiai, forgási rendellenességeire is gondolni kell (upside down stomach-organo-axialis, vagy a cardia-pylorus tengely
mentén alaulhat ki volvulus-acut vérzés, és különböző mértékű elhalás).
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Egyéb betegségek gyomor localizátioi: l.Scieroderma. 2. Epidermolysis bullosa. 3.
Leucodystrophia. 4. Angioma (Parks-Weher, Klippel -Trenanay syndroma). 5. Portalis
hypertonia - gyomor varicositas. Duodenum stenosis - secunder reflux (epe, pancreas
nedv visszaáramlása). Polypus.
A postoperativ gyomorban: 1. Megváltozott anctomiai viszonyok
a) pylorus
plastica - epés visszaáramlás lehetősége b) GEA - epe, pancreas nedv a gyomorba
kerülhet) c) nyelőcsőpótlás gyomorral (gyomor mellkasba, retrostenialLdii). Műtét után
a pylorus anatómiai helye változik + pylorusplastica. 2. Megváltoznak a motilitási
viszonyok.
A gyógyszeres kezelést, étrendet a megváltozott anatómai és functionalis viszonyoknak megfelelően kell beállítani.
Korrosiv anyagok gyomorban okozta sérülései igen súlyosak lehetnek, ezért fontos a
24 órán belül az acut felső endoscopos vizsgálat elvégzése.A gyulladásos elváltozásk
tehetnek: I. Erosiv gyulldás - localizált, diffuse. 2. Ulcerativ - diffuse nyálkahártya
sérülés vagy keveredve erosiokkal. 3. Necroticus nyálkahártya elváltozások. 4. Acut
oedema és fekélyes elváltozás miatt átjárhatatlan pylorussal.
A gyomrot is érintő nyálkahártya sérülések esetében nem szabad étellel terhelni.
Endoscopal vezérelt tápszondát kell levezetni a nyombélbe, lehetőleg minél mélyebbre
és a gyomorba egy külön tehermentesítő szondát helyezünk, amely állandóan nyitva
legyen, ezáltal levezetődik a felesleges secretum, másrészt a szondába nyálkahártya
be vonószert - antacidát adunk (kevés savmentes teával). A korai enteralis táplálást a
duodenumba vagy perfusorral, vagy csepegtetővel kezdjük el, fokozatosan
emelkedő
adagokban, napi 6 x elosztásban - soha nem fecskendővel.A sérülést követő 2. napon
már el kell indítani a táplálást. A táplálás 1 ml/perc adagolásban javasolt. Az egyszeri
adag, ha jól tűri a kisded (mert többnyire ez a korosztály érintett 1 - 3 életév között)
felemelhető 180 ml mennyiségre is (ilyenkor 180 perc alatt folyik a táplálás és a
következő etetésig 60 perc szünet van). A kisdedek nagyon jól megszokják a dupla
szondát is, felkelnek, játszanak.Gyakorlatunkban jól bevált a Nutrison Perdiatric Energy
(1 ml/1,5 kcal), jelenleg a Nutrini Energy (1 ml/1,5 kcal) tápszerek. A gyermekek jól
tűrik. 6 év felett adható szondatápszerként a Nutrison Energy is (1 ml/1,5 kcal). A
parenteralis táplálást kiegészítésként használjuk, amíg az enteralis táplálást fel nem
építjük. Volt olyan kisdedünk (forraszatóvizet ivott) akinek 2 hónapig küzdöttünk a
nyelőcső és gyomor megmentéséért. Nem perforálódott, s végül a pylorus stenosisát
kellett csak operálni (pylorusplastica), az enterális táplálást a 4 mm-es pylorus nyíláson
átvezetett szondán keresztül végeztük, paraméterei egynsúlyban voltak, hízott a táplálás
alatt. A kontroll endosocpos vizsgálatok megtervezése a sérüléstől függ. Nagyon fontos
a betegek követése endoscopos és belgyógyászati szempontból is.
Ha tágító kezelést alkalmazunk, akkor a közti időszakokra szintén tápszondát
vezetünk le, amelyen keresztül vagy a duodenumba vagy a gyomorba végezzük a
táplálást.
A duodenum megbetegedései részben a visszatérő hányások miatt kivizsgálásra
kerülő csecsemők és kisgyermekekben kerül diagnosztizálásra. 1. Duodenum stenosis újszülöttkorban - igényelhet műtéti megoldást táplálási képtelenség miatt. Előtte
tisztázandó, hogy extraluminaris vagy intraluminaris az elzáródás. Hasi UH,
kontrasztanyagos vizsgálat, endoscopia diagnosishoz vezet. 2. Duodenum
stenosis
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csecsemő, kisded és idősebb korban: Ttisztázandó, hogy az elzáródás a Vater papilla
felett vagy alatt van. (csak műtéttel gyógyítható). Diagnosishoz vezet: súlyfejlödés
elmaradása, görcsös hasi fájdalom, hasi UH, kontrasztanyagos vizsgálat, endoscopia
(csak műtéttel gyógyítható).
A véglegesen vagy tartósan agy károsodott, vagy a nyelés inkordinatioja miatt,
szájon keresztül nem etethető betegek tartós szondatáplálása percutan
endoscopos
gastrostoma behelyezésével történik, amelyet narcosisban endoscoppal
irányítva
helyezünk be. Ezen keresztül figyelembe véve a csecsemő alapbetegségét a tápszer
típusát és az adagokat is jól meg lehet tervezni. A későbbiekben (3 hónapnál nem
rövidebb idő ajánlott a fistula kitapac'ása miatt a hasfalhoz) a PEG kicserélhető hasonló
méretű Gastrotubusra (10, 14, 18 Ch) méretű van forgalomban (Nutricia). A
továbbiakban a gastrotubus cseréhez már nem kell altatni a beteget. A PEG tappancs
vagy spontán távozik vagy ki kell venni (idegentestként).
Idősebb korosztályban használható a „buttom típusú" MIC KEY csattos PEG, ehhez
szintén nem kell altatni a beteget, a vége zárható, majd hozzá csatlakoztatható a
tápszonda. Hátránya, hogy legalább 1,5 cm-es hasfal kell hozzá és drága.
PEG-en keresztül sem javasolt a fecskendős táplálás (csepegtetövel), mert a nagy
nyomás miatt kinyílik a cardia, refluxot okozunk, aspiratio lehel a következménye.
A Coloncopos vizsgálatokat csecsemő és gyermekkorban legtöbbször tisztázatlan
okú, véres székletek miatt végezzük. A vizsgálatok előtt minden esetben el kell végezni
azokat a székletvizsgálatokat, amelyek véres székletet okozhatnak: széklet bacteriológia, széklet féregpete, parazitológia, Clostridium difficile toxin vizsgálat - 1 napos
tenyésztés.
A colonoscopiáknál használt műszerek: 1 Olympus 160-as videopanendoscop (átm:
5,9 mm). 2. Olympus XP panendoscop(7,9 mm). 3. Olympus XP-20 panendoscop (7,9
mm). FUJI FP 7 panendoscop (7,8 mm). Olympus PCF 10 colonoscop (11,2 mm).
Olympus PCF 20 colonoscp (11,2 mm).
A vizsgálatokat minden esetben narcosisban végeztük, ez nem intubacios narcosist
jelent, hanem a legtöbb esetben laryngeal maszkos narcosist. Ha klinkai tünetek alapján,
s ez legtöbbször Crohn-betegségben vetődik fel, amikor egy narcosisban történik a felső
és alsó endoscopia, akkor intubacios narcosisban vizsgálunk.
A legfiatalabb beteg l hónapos 2300 g súlyú volt, véres széklet miatt került
vizsgálatra.
A colonoscopos vizsgálatok leggyakrabban a következő okok miatt történtek: 1.
rectalis haemorrhagía (Polypus gyanúja, angiomatosis). 2. Haematochezia. 3. Visszatérő
occult gastrointestinalis vérzés. 4.IBD gyanúja (Crohn, Colitis ulcerosa). 5. Polyposis
gyanúja (családi anamnaesis positiv, genetikai positivitas - FAP). 6. Kivizsgálás során a
vastagbélben szűkület vagy bélfal egyenetlenség látható, 7. Ritka kórképek közé tartozik. ha erős rectalis vérzés és a keringés megingása miatt kerül sor az acut
colonoscopiára
(műtőben), a vérzés ilyenkor eredhet Mecke! diverticulumból
(a
colonoscopiát műtét követi egy narcosisban). 8.Idegentest eltávolítása a vastagbélből. 9.
A postoperativ colon vizsgálata elsősorban a) Crohn betegség műtéte után (malignizálódás, szűkület) b) Polypectomia utáni kontroll c) Colectomia után (ileo-rectostomia) colon polyposis - nem kezelhető colitis ulcerosa.
A fiatal, kissúlyú csecsemők vizsgálatához elsősorban pediater felső endoscopokat
használunk (Olympus XP, Olympus XP 20, FUJI FP 7 panendoscopot átm: 7,9 mm).
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Tervezett vizsgálatokhoz a vizsgálat előtti napon (1 év felett) X Prep oldatot adunk
koradélután 1 ml/kg adagban, utána bő folyadék fogyasztás szükséges - leglább 1 liter
tea. vagy vfz. Parenteralis folyadék nem megoldás, mert a folyadéknak a belekbe kell
jutni. Ha szükséges, szondát vezetünk le és ebbe adjuk az X Prep oldatot és a
folyadékot. Beöntés a vizsgálat előtti nap este, majd a vizsgálat napján szükséges (fél
órás időközökben 4x). Ez az előkészítés colectomia előtt is jól használható.
Csecsemőkorban több esetben számítani kell arra, hogy a friss véres széklet oka nem
a K vitamin hiány, vagy fertőzés, hanem az anyatejen keresztül allergizáló TEHÉNTEJ
fehérje. A tehéntej okozta colitis megjelenhet diffuse erosiv colitis, vagy a vastagbél
bizonyos szakaszait érintő erosiv colitis formájában. Endosoposan jellegzetes pecsétgyűrűszerű allergias colitis képét adják. A megbetegedést kifejezett anaemia is kísérheti,
amely bizonyos esetekben még transfüsiot is igényelhet. Csecsemőkorban a Clostridium
difficile a másik, székletből jól kimutatható kórok, amely véres, nyákos székürítéshez
vezet.
Nagyobb gyermekekben allergiás colitis jelenhet meg fa, fű, pollenek, étel allergia
miatt. Az időnként véres-nyákos széklet mögött gyakran vastagbél polypus lappang.
Sajnos a polpyusok többsége nem tapintható, mert a végbélgyűrütöl 20-40 cm-re
található, így csak colonoscoppal diagnosztizálható.
Vastagbél angiomából eredő vérzés esetében a colonoscopon keresztül vezetett
injectorral adott sclerotizáló anyaggal végezhetünk kezelést, több esetben a műtétet
váltjuk ki ezzel.
A vastagbélbetegségek diagnosisának felállításában lassan el kell felejteni a merev
rectoscopot gyermekkorban, mert kis területet látunk be, a merevsége miatt perforatio
veszélyes, az esetek többségében nem ad információt a bélbetegségek területén. A
beteget el kell altatni, s ezen keresztül nem operálható a látótérbe sem került polypus.
A gyulladásos bélbetegségek gyulladásos fázisai nem ítélhetők meg, meret a
vastagbelet egész kiterjedésében kell vizsgálni, nem szólva arról, hogy a Crohnbetegség leggyakraban a sigma és a colon ascendens területét együtt érinti, és nem
egyforma gyulladásos súlyossági fokban. A gyulladásos bélbetegségek endoscopos
követése, minden esetben kiegészítve biopsiával.
A colonoscopía és a biopsiás követés tette lehetővé, hogy napjainkban FAP esetében
a Sulindac kezeléssel, colonoscopos kontrollokkal nem a colectomia az elsődleges
beavatkozás, s ha szükséges minél későbbi időpontra tolodjon a műtét.
Szeretném hangsúlyozni, hogy minden endoscopos beavatkozás lehet diagnosztikus,
operatív, acut vagy tervezett vizsgálat minden esetben egy jól működő team esetében
hozhat eredményt. 1974 óta foglalkozom a sebészet mellett, 1984 óta rutinszerűen a
csecsemő és gyermekek endoscopiájával is, s ezek a tapasztalatok közel 4000 gyermek/csecsemő endoscopos vizsgálatai alapján csak megerősödtek.
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Helicobacter pylori kolonizáció gyermekkorban
Dr. Polgár Marianne
Madarász utcai Gyermekkórház és Rendelőintézet, Budapest
Epidemiológia
A Helicobacter pylori (H. p.) jelenlétét gastritises betegek gyomornyálkahártyájának
felszínén 1983-ban Marshall és Warren írták le. A baktérium már jóval korábban ismert
volt, az új felfedezés igazi értéke a baktérium kóroki szerepének felismerése volt. A
Helicobacter pylori baktérium az emberiség 50%-ában jelen van. Gyakorisága nagymértékben függ a szocio-ökonómiai viszonyoktól (higiéniás állapot, stb.), amit bizonyít,
hogy a fejlődő országokban gyakoribb, mint a fejlett országokban A íemek között az
előfordulási arányban nincs különbség. Életkor szerint a fejlett országokban az életkor
előrehaladásával nő a gyakorisága, míg rossz higiénás körülmények között - pi. Afrikában, Kínában, Dél-Amerikában - a gyakoriság már gyermekkorban elérheti a 74%-ot,
fiatal és középkorúakban a 80-90%-ot is. Magyarországon a H. p. pozitivitás átlagosan
63,5%.
Az egészségügyi személyzetben magas a fertőzöttség, főként az endoszkóp iával foglalkozók körében. Amerikai és ausztriai orvosok és asszisztensek között végzett felmérés adatai szerint a gyakoriság 28-68%, francia gasztroenterológusok (n=1296) között a
H. p. prevalenciája 34,6% volt. Egy magyarországi epidemiológiai vizsgálatban 185 orvost és 167 szakasszisztenst szűrtek le H. p.-ra, a pozitivitás 21% volt.
A H. p. terjedése: fecális-orális úton főként ivóvíz által, oro-orális úton a nyállal terjed. Az afrikai anyák premastikációja (előrágás) 2,9-szeresre növeli a fertőzöttség
kockázatát. A szexuális úton történő terjedés nem bizonyítható. A gastro-orális terjedés
rendszerint nosocomiális, ahol a fertőzést hányás, endoszkópos eszköz közvetíti.
A Helicobacter pylori pathogenitása
A Helicobacter pylori Gram negatív, microaerophil spórákat nem képező, spirálisan
csavarodott, 2 - 3 ^mx0,5-l p.m méretű mozgékony baktérium, amely fóként az antrumban és a gyomor corpusában helyezkedik el az epitheliumot borító nyékrétegben, a
„tight junction" közelében. A baktérium invazivitását motilitása (nyákrétegen átjutás) és
enzim aktivitása biztosítja. A baktérium számos enzimei képez, ezek közül az ureáz
enzim a leglényegesebb, ami a baktérium számára lehetővé teszi a kolonizációt a
gyomor nyálkahártyában. Emellett a proteáz a viszkozitás csökkentésével, a foszfolipáz
A aktivitás a nyákréteg hidrofób tulajdonságának csökkentésével, a vakuolizáló cytotoxin (vacA gén) a mucosális barrier károsításával fejti ki hatását. Pathogenitását
gyulladásos és immunológiai faktorok fokozzák; nevezetesen interleukin-8 (IL-8)
termelés, szabad gyök képzés, somatostatin gátló hatás, gastrin felszabadulás. A gyul-
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ladás eredményeképpen T és B lymphocyta aktiváció, valamint IgG és IgA ellenanyag
képződés jön létre. Mindezek a tényezők eredményezik, hogy számos gasztroenterológiai kórképben feltételezhető a H. p. kóroki szerepe.
H. p. infekcióval kapcsolatos
megbetegedések
Felnőtt korban a gastritis és az ulcus Jaodeni űí esetek 80-90%-ában, az ulcus
ventriculi 70 80%-ban hozható összefüggésbe H. P. infekcióval. V^vésb«1 meggyőzőek
az adatok az epigastriális fájdalom, a funkcionális dyspepsia es a ... p. pozitivitás
kapcsolatára vonatkozóan. H. p. pozitivitás esetében megnő a kockázat a gyomor
adeno-carcinoma, a gyomor MALT {mucosa asszociált lymphatikus szövet) lymphoma
és az óriásredös gastritis kialakulására.
Gyermekkori H. p. infekció esetében leggyakoribb megbetegedés a krónikus gastritis, ami a betegek kb. 50%-ában makroszkóposán noduláris gastritis formájában manifesztálódik. A főként iskoláskorban megjelenő gyomor és duodenális ulcus a legtöbbször H. p. inekcióval társul. Figyelembe véve a baktérium nagyfokú elterjedtségét a
gyermekek közzött és szerepét a gyermekkori gastrointestinális megbetegedések
kialakulásában - így krónikus gastritis, noduláris gastritis, nyirokcsomó hyperplasia,
gyomor és duodenum ulcus esetében - fontos tényezőként merül fel a H. p. diagnosztikája. További kérdés, hogy igazolt H. p. pozitivitás esetében mikor, mennyi ideig és
milyen kezelési protokoll szerint kezeljük a gyermekeket.
Diagnosztikus eljárások
A H. p. infekció kimutatására ajánlott eljárások közül a l3 C urea teszt a leginkább
megfelelő pontossága és non invazivitása alapján. A , 3 C urea teszt során a mérés
tömegspektrofotométerrel történik, az ureum NH4+-ra és HCOj-ra bomlik; az izotóppal
jelölt HC0 3 -ból C 0 2 szabadul fel. A M C izotóp használata esetén a mérés scintilációs
számlálóval történik. A vizsgálódjárás nemcsak diagnózisra, de az eradikációs kezelés
ellenőrzésére is már 4 hét után alkalmas. A 13C vagy l4 C ureum kilégzési tesztnek
gyermekkorban az első vizsgálatnak kellene lennie, azonban alkalmazásának akadálya a
vizsgálat nehéz hozzáférhetősége. Ennek hiányában gyermekkorban szerológiai vizsgálatok, mint a keringő IgG antitestek kimutatása ELISA módszerrel, és könnyen elvégezhető H. p, gyors teszt (Pylori set) ajánlhatók. A gingivális váladékban, a székletben, a
gyomornedvben jelenlévő H. p. RNS vagy DNS kimutatásán alapuló polimeráz láncreakció (PCR) alkalmazására inkább csak tudományos vizsgálatoknál kerül sor.
A negatív szerológia nem lehet kizáró oka a felső endoszkópja és az ulcus diagnosztika pontos elvégzésének. Ha gyermekkorban endoszkópiára kerül sor, a biopsziás
anyagból az ureáz gyorsteszt (CLO) és a szövettani vizsgálat elvégzése szükséges.
Mikor ajánlott a H. p. szűrés elvégzése?
Organikus erdetü epigastriális fájdalom esetén. Az epigastriális panaszok és a H. p.
pozitivitás együttes fennállása felső endoszkópja elvégzésének indikációja gyermekkorban is. Endoszkóposán vagy radiológiailag igazolt peptikus fekély esetében, hisztológiailag igazolt MALT lymphoma esetében (ritka), szövődményes peptikus fekély
esetében az eradikáció ellenőrzése (vérzés, perforáció, obstrukció) szükséges.
Újabb urticáriában és acne rosaceában a H. p. baktériumnak kóroki szerepet tulajdonítanak, így ezekben a kórképekben is a szűrővizsgálat elvégzése a diagnosztikus eljárás
részévé váll.
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Mikor nem ajánlott a H. p, szűrése? Visszatérő hasi fájdalom esetén fekély nélkül,
vagy ha a vizsgálat csak a családban előforduló gyomor carcinoma miatt történne.
Dyspepsiás panaszok esetében a H. p. eradikáció az esetek nagy részében nem szünteti
meg a panaszokat, ezért a H. p. szűrést csak úgy érdemes elvégezni, ha pozitivitás
esetén a beteg kezelését biztosítani tudjuk.
Szerológiai pozitivitás esetén mikor kell kezelni a gyermekeket?
Abban az eseben, ha H. p. pozitivitás és endoszkópos eltérés együtt van jelen, az
életkortól függetlenül abszolút indikációja az eradikációs kezelésnek. Gyermekkorban,
ha figyelembe vesszük a H. p. pozitivitás késői komplikációinak veszélyét, a recidiváló
krónikus hasi fájdalmat, a H. p. pozitivitás endoszkópos eltérés nélkül önmagában is
indoka lehet az eradikációs kezelésnek.
A H. p. kezelésre különböző sémákat ajánlanak, és a kezelésre ajánlott kombinációk
időről időre változnak. A Magyar Gasztroenterológiai Kollégium felnőttek kezelésére
ajánlott és konszenzus alapján kialakított kezelési ajánlását tartalmazza az 1. táblázat. A
2000-ben kiadott NASPGAN ajánlásokat a gyermekek H. p. eradikációjára a 2., a 3. és
a 4. táblázat tartalmazza.
1. táblázat.
Magyar Gasztroenterológiai kollégium
ajánlása, 1997
(felnőttek számára, 7 napos kezelés)
protonpumpa gátló szer
2x20 mg
klaritromicin
2x500 mg
mg amoxicillin
2x1000
aillUAIClIllll IIU(!l
lal helyettesíthető
3. táblázat.
Ajánlás gyermekek kezelésére
napon át)
omeprazol
amoxicillin
metronidazol
omeprazol
clarythromycin
metronidazol

1-2 mg/kg/nap
50 mg/kg/nap
20 mg/kg/nap
vagy
1 mg/kg/nap
15 mg/kg/nap
20 mg/kg/nap

(7-14

2. táblázat.
Ajánlás gyermekek kezelésére (7-14
napon át)
omeprazol
1-2 mg/kg/nap
amoxicillin
50 mg/kg/nap
clarythromycin
15 mg/kg/nap
metronidazol csak penicillin allergia esetében javasolt
4. táblázat.
Ajánlás gyermekek kezelésére (7-14
napon át)
(terápia reziztens esetekben)
bizmut subsalycilát
1 tbl (262 mg)
omeprazol
1 mg/kg/nap
amoxicillin
50 mg/kg/nap
vagy
ranitidine bizmut-citrát
1 tbl
clarythromycin
15 mg/kg/nap
metronidazol
20 mg/kg/nap

Összefoglalás
A H. p. szűrésére, az eradikáció eredményének ellenőrzésére a non invazív n C urea
kilégzési teszt a iegmízhatóbb módszer 2 éves kor felett.
Organikus betegség gyanúja esetén (oesophagitis vagy peptikus fekély) endoszkópjai elvégzése biopsziával és hisztológiával a megfelelő vizsgáló módszer. A H. p.
nagy elterjedtsége miatt a szűrés és kezelés populációs méretekben kivihetetlen feladat
az egészségügy számára. A fertőzés elterjedésének megállítását, a szűrés és a kezelés
problematikáját a jövőben a H.p. oltás bevezetése oldhatja fel.
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A pancreas betegségei gyermekkorban
Dr. Sólyom Enikő
B. A. Z. Megyei Kórház
A hasnyálmirigy a hasüreg felső részében transzverzálisán helyezkedik el, a retroperitoneumban a duodenum és a lép között. Exokrin és endokrin működésű szerv. Az
exokrin része enzimeket termel, számuk több mint 20, vizet, bicarbonatot és
elektrolytokat választ ki, melyeknek az emésztésben és a felszívódásban van jelentős
szerepük. Az amiláze és lipáze kiválasztása csecsemőkorban alacsony, ez magyarázza a
koraszülöttek és fiatal csecsemők relatív keményítő és zsfrintoleranci-áját. A
hormonokat kiválasztó endokrin rész az anyagcserét és a tápanyagok beépülését
szabályozza. Az anatómiailag elkülönülő exokrin és endokrin rész kf vetlen kapcsolat
és a portális keringés révén jelentős hatással van egymásra.
A glukagon, a somatostatin és a PP gátolja a pancreásszekréciót, a*. inzulin
potenciálja a CCK (choleagotokinin) hatását, míg az emésztőenzimek által lebontott
tápanyagok hormon felszabaduláshoz vezetnek.
A pancreas rendellenességek ritkák gyermekkorban, kivételt képeznek a juvenilis
diabetes mellitus és a cystás fibrosis (CF). A korábban joggal „Janus arcúnak" tartott
betegségek kórismézése az egyre korszerűbb vizsgálómódszerek segítségével kedvezően megváltozott, ezért napjainkban gyakrabban kerülnek a gyermekgyógyász látószögébe.
Diagnózis
1. Hasnyálmirigy funkciós teszlek:
a) direkt módszerek: Lundh próbareggeli, secretin, cholecystokinin próba. Ezek a
módszerek kellemetlenek, gyermekkorban ritkán végezzük őket
b) indirekt módszerek: a széklet mikroszkópos vizsgálata,, a zsírtartalom meghatározása, (normális felszívódást tükröz, ha a veszteség kevesebb, mint a bevitt 7%-a),
enzimaktivitás (trypsin, chymotrypsin) meghatározás. A szérumból trypsinogén szint
mérhető, használják újszülöttkorban a CF diagnosztikához, vagy elvégezhető a
Bentiromid teszt. Légzési teszttel meghatározható a lipáze aktivitás. Gyermekkorban a
vizsgálat csak stabil izotóppal végezhető.
2. Képalkotó eljárások közül használható a hagyományos rtg, az ultrahang, endoscopes UH (EUH), a transabdominális UH (TUH/, a CT) pseudocysták és a necrosis
vizsgálatában, valamint az ERCP (endoscopos retrográd cholangiopancreatographia).
3. Gyulladás esetén végzendő laboratóriumi vizsgálatok: fvs, CRP, coagulogram,
vizelet amiláze szerűm amiláze, lipáze, calcium, cukor, gamma GT, bilirubin.
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pancreas betegségei
Fejlődési rendellenességek: anatómiai elváltozások, anyagcserebetegségek.
Traumás eredetűek.
Daganatok.
Szindrómákhoz társuló elváltozások.
Gyulladások: akut, krónikus, autoimmun.
Működés változást okozó kórképek: endokrin és exokrin zavarc

Fejlődési
rendellenességek
Pancreas anulare: a bal oldali ventrális hasnyálmirigy kezdemény elégtelen
rotációja okozza. Tünetei: az anamnézisben anyai hydramnion szerepelhet. Csecsemőkorban teljes, vagy részleges bélelzáródás alakulhat ki, míg később recídiváló hányás,
pancreatitis, epegörcs hátterében állhat. Társulhat Down kórral, bél, vagy anus atréziával, malnutricióval.
Ectópiás szigetek: a populáció 3%-ában a gyomorban vagy a vékonybélben
fordulnak elő. Klinikai jelentőségük csekély. Ritkán intussusceptiot, vérzést, bélelzáródást okozhatnak. Endoszkópos vizsgálat során sárga csomóknak látszanak (2-4mm).
Pancreas divisum: pancreasnedv elvezetési zavart okoz, a népesség 5-15%-át érinti.
A pancreasnedv kivezetése a Wirsung vezeték helyett a Santorini ductuson át történik.
A következménye recidiváló pancreatitis, megoldása: endoprotézis endoszkópos felhelyezése.
Choledochus cysták: a biliáris rendszer tágulatai. A tünetek: sárgaság, láz, fájdalom,
pancreatitis szerű tünetek. A diagnózis UH, CT, vagy epevezetéki scan segítségével
biztosi tható
Choledochoceie, intraduodenális choledocchus cysta - pancreatitist okozhatnak.
Traumák
A pancreas sérülését tompa hasi ütés, gyermekbántalmazás, magasból leesés
okozhatja,. Következménye: pancreatitis, zúzódás, pseudocysta. Ellátását lásd egyéb
helyen.
Pancreas daganatok
Non béta sejtesek Gastrinoma: gastrint secretál. Klinikai megnyilvánulási formája a
Zollinger Ellison sy, melyet recidiváló hasmenések, makacs peptikus fekélyek
jellemeznek. Terápiája műtéti, metasztázis esetén gyógyszeres, vagy részleges
gastrectomia.
VIPoma: vazoaktiv intesztinális polipeptidet termel. Tünetei: vízszerű széklet,
hypokalémia-acidozis sy. Megoldása műtét, vagy octreotid acetát. VIP elválasztást
okozhatnak egyes APUDomák és neurogén (pl: ganglioneuroma, pheochromocytoma)
tumorok. A pancreas adenocarcinoma, rhabdomyosarcoma, cystadenoma ritkák.
Béta sejtes tumorok: Insulinomák, Nesidioblastosis - szimptomatikus
hypoglikémiát okoznak. Terápiájuk: subtotális pancreotectomia
vagy somatostatin
analógok
/octreotid 20-50 ¡lg 6-12 óránként csecsemőkorban/, diazoxid 10-25 mg/kg/nap 4
részletben.
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Gyulladások
Akut pancreatitis
A CF ulán a leggyakoribb pancréas betegség gyermekkorban. Közvetlen oka a Vater
papilla elzáródása. A pancréas nedv a mirigy intersticiumába jutva vérzéseket és
nekrózist okoz. A tok perforálódása után a peritóneumban hasonló nekrótikus gócok
keletkeznek.
Etiologiájában főként mumps, vírus betegségek, gyógyszerek, Ascariasis, biliáris
microlithiasis és tompa hasi sérülések szerepelnek.
Több esetben az etiologia tisztázatlan marad, máskor a pancreatitis szisztémás
betegség része. Pl: haemolyticus uraemiás sy., Kawasaki sy, éhezés utáni táplálás
kezdés stb. A kórképnek két formája van (Marseille 1984): 1. enyhe interstitiális akut
pancreatitis, 2. súlyos, necrohaemorrhagiás akut pancreatitis.
Klinikai tünetek: erős epigastirális fájdalom. Ismétlődő hányás, fáz, elesettség,
ingerlékenység, haspuffadás, hasi érzékenység, exsiccatio, a gyermek súlyos beteg
benyomását kelti. Általában a tünetek 24-48 óráig progrediálnak.
Súlyos progresszió esetén „szisztémás gyulladásos válasz" szindróma alakul ki,
melynek mortalitása 50%. A fenti tünetekhez magas láz, shock, sárgaság, ascites,
hypocalcaemia, pleurális folyadékgyülem, ARDS, DIC, azaz sokszervi érintettség
társul.
A diagnózist a klinikai tünetek melletl laboratóriumi jelek (emelkedett szérum
amiláze - kezdetben 10-15%-ban azonban fiziológiás lehet, ezért specifikusabb az
emelkedett szerűm lipáze, mely 8-14 nappal tovább marad emelkedett. A többi
elváltozást 1. korábban), és sze. képalkotó eljárások segítik. Az UH és a CT a
nyomonkövetésben is jelentős szerepet játszik. Az ERCP-nek pedig a recurráló akut
pancreatitis esetében van szerepe, az anatómiai rendellenességek feltárásában. Pl.: pancres divisum, Oddi sphincter diszfunkció.
Terápia: I. Belgyógyászati: A fájdalom enyhítése, a folyadék-elektrolyt egyensúly
helyreállítása, fenntartása, hányás esetén nasogastricus szívás. A szájon keresztül
történő táplálás felfüggesztése, szekunder fertőzés esetén antibiotikum. A táplálás a
hányás megszűnte után óvatosan elkezdhető, de normál összetételű csak akkor lehet, ha
a szerűm amiláze normalizálódott.
2. Sebészi: Súlyos, akut haemorrhagiás pancreatitis esetén lehet rá szükség, a
nekrótikus szövet, tályog drainezése formájában.
3. Endoscópos: Stricturák megszüntetése, kövek eltávolítása céljából.
4. Új módszerek: Peritoneális dialízis, trypsin inhibitorok alkalmazása.
Krónikus pancreatitis
Önmagát fenntartó betegség, mely végül a hasnyálmirigy exokrin és/vagy endokrin
elégtelenségéhez vezet.
Gyermekkorban ismert örökletes formája is, máskor a pancreás vagy az epevezeték
veleszületett rendellenességének a következménye. Társulhat hyperlipidémiákhoz (I.
IV.), hyperparathyreoidismushoz, Ascariasishoz, cystás fibrosishoz.
Az örökletes forma aut. domináns, változó expresszivitással. A tünetek az első
évtizedben kezdődnek. Az első epizódok enyhék, 4 - 7 nap alatt gyógyulnak, idővel a
kórlefolyás súlyosbodik. Jellemző a generációkon keresztül észlelhető ismételt
megjelenés.
Tünetei: visszatérő, vagy tartósan fennálló hasi fájdalom, étvágytalanság, hányinger,
hányás, fogyás, flatulencia, steatorrhoea.
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A második recidiva esetén részletes kivizsgálás szükséges. A gyulladásos paramétereken túl javasolt: a se.lipidek, Ca, P, verejték ionok, széklet féregpete, protozoon
vizsgálata, és nativ has (meszesedés?), hasi UH/CT (pseudocysták, epekövek?), E R C P
- részben diagnosztikus (dilatált ductusok, intraduktális kövek, strictura, pseudocysta?),
részben terápiás jelleggel (sphincterectomia, kőextractio, pancreatikus, vagy biliárts
endoprothesis) elvégzése.
Terápia: I. Belgyógyászati: alacsony zsírtartalmú étrend, enzimkészítmények, sze.
diabetes kezelés. 2. Sebészi: célja a szabad epe-elfolyás biztosítása.
Prognózis: jó, ha a kiváltó ok megszüntethető.
Az akut és krónikus pancreatitis szövődménye lehet a PSEUDOCYSTA, mely az
omentum maiusban lévő, rostos fallal letokolt zsák.
Tünetei, hasi fájdalom, hányinger, hányás, tapintható terime (50%), icterus (10%),
esetleg ascites.pleurális folyadék.
Diagnózis: UH/CT/ERCP.
Prognózis: egy részük spontán gyógyul. Ha nem, négy-hat hét után sebészi megoldásjön szóba.
Az exokrin pancreas
betegségei
1. Hasnyálmirigy elégtelenség. - a maldigestio klinikai tünetei észlelhetők, típusos
kórképe a cystás fibrosis.
Egyéb kórképek a gyermekkorban: Schwachman-Diamond sy. izolált enzimhiányok, enterokínáze hiány, krónikus pancreatitis, súlyos protein-kalória malnutricio.
2. Hasnyálmirigy elégtelenséggel járó/járható szindrómák: Johanson-Blizzard sy.,
Cong. Rubeóla sy., Allagille sy., Duodenum atresia, stenosis, nesidioblastosis.
Cystás fibrosis. A cystás fibrosis a klorid-ion transzportnak a transzmembrán klorid-ion
csatornát blokkoló CFTR gén mutációjával összefüggő örökletes zavara. Már mintegy
1000 mutáció ismert.
A diagnózist a klinikai kép, a családi anamnézis figyelembe vételével a verejték 60
mval/l-t meghaladó chlorid ion tartalma, illetve a genotípus vizsgálata alapján állítjuk
fel.
Az exokrin pancreas elégtelenség e kórképben bontakozik ki legtípusosabb formában. Jelentőségét fokozza az a tény, hogy ez a kaukázusi populációban 1:2-4000
gyakoriságú kórkép a gyermekkori maldigestio leggyakoribb és legsúlyosabb formája.
A betegek 85-90%-ában az exokrin pancreas elégtelensége már 1 éves korra
nyilvánvaló, de gyakran újszülöttkortól észlelhető. A pancreas érintettsége összefüggésben áll a mutáció típusával. Míg a delta F 508-as mutációt hordozókban 100%-os, addig
az R 117H mutáció a pancreas exokrin funkciójának megtartásával jár.
A CF-re jellemző, illetve az azzal együttjáró gastrointestinális traktust érintő tünetek
értékelése, kezelése rendkívül fontos. A CF-es betegek életkilátásai, a betegség prognózisa szorosan összefügg a betegek tápláltsági állapotával. A malnutrició szignifikánsan
rosszabb légzésfunkciókkal, életminőséggel és élettartammal jár. Ezért a malnutrició
megelőzése sarkalatos része a CF kezelésének. Megjelenése, súlyosbodása pedig a
beteg komplex terápiájának átértékelését igényli.
A rossz táplálási státushoz az alábbi tényezők vezetnek: nem megfelelően
ellenőrzött emésztési, felszívódási viszonyok, nem megfelelő energia felvétel, növekvő
energia felhasználás: krónikus gyulladás, a tüdőfolyamat akut exacerbaciója, egyes
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mutációkra jellemző emelkedett REE érték, az életkor előrehaladásával megjelenő
szövődmények (májcirrhosis, és a diabetes- mely a 10 év felettiek kb 8%-át érinti).
A táplálási státus megítéléséhez szükséges bizonyos paraméterek szoros követése. Ezek: súly/hossz- életkor, BMI, bőrredő, csontdenzitás, a serdülés.
A kóros pancreas működés jelei:
1. Pancreas sufficiens esetekben (PS): pancreatitis.
2. PS/pancreas insufficiens (Pl) esetekben: pancreas cysták, kövek.
3. Pl esetekben: meconium ileus, meconium csap sy.,
diarrhoea, steatorrhoea,
A,D,E,K vitamin hiány,
hypoprotrombi naem ia,
haemolytikus anaemia, (E vit. hiány újszülöttkorban),
oedéma, hypoproteinaemia,
malnutrició,
retardált növekedés,
rectum prolapsus,
distális intestinális obstructios sy.,
volvulus,
intussusceptio (a coecum és appendix tájon a széklet impactr ioja),
recidiváló pancreatitis,
májcirrhosis (biliáris cirrhosis, a betegek 2-3%-ában),
portális hypertensio, nyelőcső varicositas,
epekövek megjelenésére a 2. 3. évtizedben lehet számítani.
A kóros pancreas működés vizsgálata:
Újszülöttkor: vérből immunreaktiv trypsin (IRT) meghatározás. Meconiumból:
lactáze aktivitás, albumin tartalom.
Csecsemő és gyermekkorban: vérből: amiláze, lipáze, A, D, E.vitamin szintek,
protrombin tartalom, carotin, albumin, prealbumin, retinolkötő fehérje, esszenciális
zsírsavak.
Székletből: zsírürités, chymotrypsin, elasztáze. Vizeletből: Bentiromide teszt,
Pancreolauryl teszt. Duodenum nedvből: bicarbonat tartalom, enzimaktivitás (Lundh
étkezési teszt, Pancreozymin stimuláció).
Klinikai tünetek:
Relatíve
nagy
kalóriafelvétel
ellenére
elmaradt
súlyfejlődés.
Gyakori,
nagymennyiségű zsíros székürítés (a székletben szabad szemmel is láthatók zsírcseppek). Az izomtömeg csökkent, a has elődomborodó, a növekedés üteme lassú. A
nemi érés megkésett. Epigastriális fájdalom vékonybélkontaminációt, a szegycsont
mögötti fájdalom a gyakorta társuló gastroesophageális refluxot jelzi.
Terápia CF-es gyomor-bélrendszeri
tünetekben:
A táplálási terápiának, az enzim, vitamin és ásványianyag pótlásnak a diagnózis
felállításával egyidőben kell indulnia. Táplálási alapelvek: csecsemőkorban szoptatás,
majd hydrolizált fehérjét és közepes láncú zsírsavakat tartalmazó tápszereket javaslunk.
Később az életkornak megfelelő változatos, kiegyensúlyozott táplálás szükséges,
fokozott kalóriabevitel miatt kiegészítőkkel. Az ajánlott energiamennyiséget az egészségesek szükségletének %-ában adják meg.
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Életkor (év)

%

0-5
5-10
10-15

122
127
133

Általában az életkor és a nem f ü g g g í n y é b e n í.jánlott mennyiség
szükséges a gyarapodás eléréséhez.
Az ajánlott

energiafelvétel

Táplálékösszetevíí

Fehérje
Zsír
Szénhidrát

a táplálékösszetevők

minősége

120-150%-a

szerint:

össí kalóriabevitel %-a

15
50
30 (40)

g/kg/nap

3-3,5
10-11,0
3-4,0

Egyéb minőségi szükséglet:
Esszenciális zsírsavak:
Linolsav: az összes kalóriabevitel 5%-a
Linolénsav „
„
2%-a
Docosahexaensav, eicosopentaensav
Nyomelemek:
Zink: időszakosan
1-5 mg/kg
Vas sze.
4 - 5 mg/kg
Ursodeoxycholsav:
7-10 mg/kg kétszer naponta
Vitaminok:
E vitamin
10 mg/kg/hét
A vitamin
10 000 E/nap
D vitamin
800 E/nap.
Enzimpótlás.
Gyakorisága: minden zsír és fehérjetartalmú étkezéshez és nasshoz szükséges, étkezés előtt és alatt alkalmazva.
Dózisa:
csecsemőkorban: 250-500 U lipáze/tskg/étkezés maximálisan: 10 000 U lipáze/kg /nap
1 év felett:
500-2500 U lipáze/tskg/étkezés maximálisan : 10 000 U lipáze/kg /nap
maximálisan: 4 000 U lipáze/g zsír/nap
Enzimpótlásról szondatáplálás esetén is gondoskodni kell. ¡000-4000 U lipáze / g zsír.
A legtökéletesebb enzimpótlással sem lehet teljesen zsír és fehérjementessé tenni a
székletet. A maximális dózisok bevitelén túl egyéb lehetőségek
is vannak az
enzimpótlás hatékonyságának a fokozására.
A duodenális vegyhatás emelése. (PL: nátrium bicarbonat 5-15 g/m 2 osztva, vagy
H2 receptor blokkoló, vagy Misoprostol).
Az epesavas sók oldékonyságának és a micellumképződésnek a fokozásával (pl. a
diéta taurinnal kiegészítése, illetve ursodeoxycholsav adása).
Az alternatív zsírfelszívódás kihasználása, (pl. MCT tápszer).
Fontos, hogy az enzimpótlásra minden egyes táplálékfelvétel során sor kerüljön. A
dózis és a készítmény kiválasztása egyéni kell legyen. Az enzimbevitel ajánlott maximális dózisa nem léphető túl a fibrotizáló colonopathia veszélye miatt.Bár a kalo-
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rizálásra természetes úton kell törekedjünk, előrehaladott tüdőfolyamat esetén súlystabilizálás céljából szükség lehet éjszakai nasogasztrikus szondatáplálásra, percután
enterosztomán át megvalósított táplálásra, vagy intravénás hyperalimentációra.
Az orális diétás kiegészítők gazdag tárháza áll rendelkezésre: ezek a glukóz polimerek, folyékony szénhidrátok, tejalapú italok, zsíremulziók, gyümölcsitalok, kombinált zsír és glukóz porok.
A megfelelő enzimpótlás kritériumai:
Megfelelő súlygyarapodás, megfelelő hossznövekedés, normális székürítés (minőség, gyakoriság), a zsírvesztés kevesebb, mint a bevitel 15%-a, nincs hasi diszkomfort
(colica, puffadás), és a serdülőkor fiziologiás életévben következik be.
Diétás javaslat Cf-hez társuló diabetes mellitusban:
Az energiafelvétel változatlanul 120-150%. A zsírok ajánlott aránya 35%-a az energia
bevitelnek, cukrot csak étkezési időben fogyaszthat a beteg, só bevitel enyhén fokozható, rostok, keményítők tekintetében nincs tiltás. Nassok (sajt, tej, csonthéjasok,
burgonyaszirom) megengedettek.
A cystás ftbrosis szövődményei és kezelésük
Meconium ileus. A Cf-es csecsemők 10-15%-ában ez az első tünet. Az élet első 2 4 48 órájában haspuffadás, hányás lép fel, és az újszülött nem ürít meconiumot. RTG
felvételen tágult bélkacsok látszanak folyadéknívókkal, gyakorta a has középső, alsó
részében „tejüvegszerű anyag" felhalmozódása figyelhető meg-Ritkán a bélfal rupturája
miatt peritonitis alakul ki. Terápia: hidrálás, decompresszió céljából nazogasztrikus
szivókatéter behelyezése, gastrografinos beöntés, sikertelenség esetén opus. Az érintett
csecsemőt mindaddig CF-esként kell kezelni, míg a diagnózis egyértelműen el nem
vethető.
A „meconium dugasz": CF-ben gyakoribb, mint az ileus, de nem olyan specifikus
tünet.
„Distaiis intestinális obstructios szindróma" Nagyobb gyermekekben az ileum
salakanyagoktól záródik el. Enzimpótlás mellett a betegek 2 - 5 %-át érinti. Terápia: 1.
lépésben: az enzimbevitel emelése, szondán keresztül bélöblités,
bővebb
folyadékbevitel. 2. lépésben: szájon át, vagy nazogasztrikus szondán keresztül
bélöblítés, nagy volumenű, kiegyensúlyozott elektrolit összetételű polyethylen glycol
tartalmú oldattal. 3. Lépésben: komplett obstrukció esetén gastrografinos beöntés
szükséges.
Gastroesophageális reflux: Relatíve gyakori. Hajlamosítanak rá a gyakori köhögés,
a légúti obstrukció, az emelkedett intraabdominális nyomás. Terápia: étrendi
változtatás, testtartás módosítás, gyógyszerek (cholinerg agonisták ellenjavalltak).
Fundoplikációra ritkán kerül sor.
Rectum prolapsus: A teendő megfelelő étrend és enzimpótlás. Műtét ritkán
szükséges.
Esophagus varicositás: Súlyos vérzés profilaxisaként szóbajön gyógyszeres kezelés,
sclerotizálás, ligatura. Szükség lehet portoszísztémás shuntmütétre, vagy a sikeresebb
splenorenálís anasztomózisra.
Májbetegség (Cirrhosis, fibrosis): Megelőzésére és kezelésére ursodeoxycholsav
javasolt, míg újszülöttkorban carnitinpótlás. Végstádiumú máj betegség ben a transzplantáció indikált.
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Pancreatitis: Cf-ben kialakulását zsírabuzus, tetracyclin alkalmazása, vagy alkoholfogyasztás provokálhatja.
Hyperglykaemia:
Ketoacidozisra többnyire nem kell számítani. Amennyiben a
glukozuria megjelenik, insulin bevezetése szükséges.
Pancreas enzimek:
Proteolyíticus enzimek: endopeptidázok (tripszinogén, kimotripszinogén, proelasztáz), exopeptidázok (prokarboxipeptidáz A,B, pro-aminopeptidáz).
Amylolyticus enzimek: alfa-amilázok.
Lipolyticus enzimek: lipázok és észlerázok.
Nucleolyticus enzimek: ribonukleázok, dezoxiribonukleázok.
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Akut gastroenteritis csecsemő- és gyermekkorban
Dr. Várkonyi Ágnes
SZTE Gyermekklinika
Az akut gastroenteritis (gastroenterocolitis acuta infectiosa, infectiv gastroenteritis) a
tápcsatorna fertőző betegsége, melyet bakteriális, virális patogének vagy protozoonok
okoznak, amely különböző kiterjedésű és súlyosságú strukturális vagy funkcionális
nyálkahártya károsodást hoz létre a vékonybél, a colon, a gyomor különböző mértékű
részvételével (1).
A klinikai tünetek a kórokozótól és a szervezettől fílggnek (tápláltsági állapot,
életkor - pl. minél fiatalabb a gyermek annál súlyosabbak a tünetek), általában akut kezdetű hányás és akut hasmenés jellemzi.
Akut hasmenésről akkor beszélünk, ha a széklet normális folyadéktartalina (10
ml/kg/nap) hirtelen megnövekszik. A megnövekedést az organikus anyagok és a víz
abszorpciójában résztvevő vékony- és vastagbél funkciók egyensúlyzavara okozza. Ez
rendszerint együtt jár a gyakori székürítéssel is, amely általában naponta 3-nál több,
azonban 20-szor is üríthet egy súlyos beteg.
Akut hasmenés oki diagnózisát az esetek mintegy 60-70%-ában lehet igazolni. Az
ismert okok az infekciók, amelyek azonban nemcsak enterális (azaz gastroenteritisek),
hanem extraintestinálisak, mint otitis, pneumonia, húgyúti stb lehetnek,.továbbá gyógyszerhatásként pl. antibiotikumok adása miatt létrejövő Clostridium difficile következtében, vagy az antibiotikum egyéb mellékhatása, elsősorban a rövidláncú zsírsavak
felszívódásának károsodása révén. Akut diarrhoea tüneteit láthatjuk ételallergia (tej-,
szója-, multiplex-allergia), szénhidrát bontó enzim csökkent működése kapcsán (pl.
laktóz intolerancia) vagy bizonyos vitaminok hiánya következtében pl. niacin-hiány,
nehézfémek szervezetbe kerülése vagy túlzott fogyasztása révén (réz, cink, ón).
Az akut hasmenés fogalma magában foglalja, hogy a hasmenés 14 napnál rövidebb
ideig tart.
Akut gastroenteritis esetén a hasmenés gyakran néhány nap alatt elmúlik, fejlett
országokban kb. 10% húzódik el csupán 7 napon túl. Optimális kezelés esetén ritkán tart
két héten túl, azaz ritkán válik krónikussá.
Az akut gastroenteritis esetén észlelt hasmenés legtöbbször vizes, azonban lehet
dysenteriform, amikor a lágy, vizes széklet vért, gennyet tartalmaz és székeléskor fájdalmas spasmus észlelhető.
A mindennapi gyakorló orvos számára fontos, hogy számos kórképre gondolni kell,
amely hasmenés és hányás tünetei miatt összetéveszthetők az akut gastroenteritissel,
afonban ezek félreismerése megpecsételhetik a beteg sorsát.
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Akut gastroenteritis! imitálhatnak sebészeti kórképek, pl. akut appendicitis,
invaginatio, pylorus stenosis, incomplett intestinalis obstructiok (Hirsprung-kór!); egyéb
bélbetegségek, mint colitis ulcerosa, Crohn-betegség, enterocolitis necrotisans, vagy
coeliakiás krízis. Más betegségek közül a diabeteses praecoma, haemolyticus uraemias
szindróma, haemorrhagiás shock, encephalopathia. valamint sepsis, fertőző betegségek,
(pl kanyaró), stb.
Az akut gastroenteritis kórokozói patogénesis szerint több ~ -fwi"«<-a oszthatók
(2,3,14,15).
A nem-gyulladásos,
ún. lumen infekciók kórokozói vagy toxinjai révén az
enterocytákhoz kötődve, illetve azokban szaporodva gátolják meg a bélnedv felszívódását, a vérből a bél lumen felé víz és só kiáramlását fokozzák, nem hatolnak
a nyálkahártya mélyebb rétegeibe, gyulladást nem okoznak. Az infekció helye elsősorban a vékonybél.
Lumen infekciók kórokozói elsősorban vírusok (rota-, adeno-, calici-, astrovírusok),
cholera vibrio, Escherichia, coli egyes formái (enteropatogén-EPEC, enterotoxin termelö-ETEC, enteroaggregatív-EaggEC), valamint a protozoonok közül a Giardia
lamblia.
Az invazív infekciók (gyulladásos típus) esetén a kórokozók a bélfal mélyebb
rétegeibe hatolnak, ott gyulladásos reakciót hoznak létre, nyálkahártya károsodást, elhalást, fekélyképzödést, esetleg vérzést is. A kórokozó invázió lokalizációja elsősorban a
colon és a distalis ileum. A beteg székletében fehérvérsejt és vörösvérsejt van jelen,
makroszkóposán genny és vér lehet. A jejunumban szekretoros állapot alakul ki,
megnövekedett mennyiségű folyadék áramlik a vastagbélbe, amelyet az reabszorbeálni
képtelen, ezáltal abnormális colon só- és víztranszport jön létre, azonban a víz- és
ionvesztés kisebb, mint lumen infekció esetén. A következményes hasmenésben jelentős szerepe van a gyulladás okozta fokozott perisztaltikának is.
Invazív infekciót hoznak létre a jól ismert baktériumok, a Salmonella, Shigella,
egyes Escherichia coli (enteroinvazív - EIEC, enterohaemorrhagiás - EHEC) törzsek, a
Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, ritkábban diagnosztizált baktériumok,
mint Aeromonas, Clostridium difficile. Bizonyos baktériumok, mint egyes Klebsiella
törzsek vagy a Pseudomonas aeroginosa- különösen koraszülöttek esetében- a jól ismert
patogénekröl történő plazmid-transzfer révén válhatnak hasmenés-járványok okozóivá.
Entamoeba histolyitica vagy Cryptosporidium is lehet invazív infekció kórokozója.
A fejlett országokban az akut gastroenteritis 25—40%-ban rotavirus, 1-20%-ban
calicivírus, 4-9%-ban astrovírus, 2-4%-ban adenovírusok, míg a baktériumok közül a
Campylobacter jejuni 6-8%-ban, Salmonella 3-7%-ban, E. coli 3-5%-ban tehető
felelőssé. Egyéb kórokozók 1-3%-os gyakoriságúak általában (4).
A vírusok által okozott un. infektív enteropathiára jellemző, hogy a hisztológiai
normalizálódás gyors, heteken belül létrejöhet, kivéve akkor, ha másodlagos következmények, mint étel-szenzitizáció, vagy további vírus vagy bakteriális hatásra postenteritis enteropathia alakul ki. Az infektív enteropathia mértéke, a sejtkárosítás és a
vírusok intracelluláris megoszlása függ a különböző vírusoktól. Megállapítást nyert
például, hogy a rota- és adenovirus a villus felső és középső sejtjeit, az astrovírusok a
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villus alsó sejtjeit károsítják. A rotavfrus az endoplasmás reticulumban és a lysosomákban, az adenovírusok pedig a sejtmagokban találhatók (1).
Bármi a kórokozó akut gastroenteritis klinikai tüneteinek q hátterében, a patogenetikai mechanizmus lényege az, hogy a normális abszorpciós status szekréciós
állapottá fordul. Ilyen állapotot előidézhet ozmotikus erő a bélben, vagy anion
szekréció-fokozódás a crypta-sejtekben.
Ozmotikus erő akkor jön tétre, ha a vékonybél nyálkahártya egy vagy több táplálékot
nem képes emészteni és/vagy felszív ii, emiatt a lumenbe vizet szív az enterocytákban
indukált aktív szekréció révén. Ennek következtében létrejövő hasmenés esetén a székletmennyiség arányos a fel nem szívódott szubsztráttal. A széklet rendszerint nem
masszív, és a hasmenés azonnal lecsökken, ha a táplálást leállítjuk.
Ezzel szemben a szekréció fokozódása esetén (pl. enterotoxin hatásra) létrejövő
szekréciós hasmenést a nagy mennyiségű széklet jellemzi, amely nagy mértékű folyadék- és elektrolit vesztést is okoz. A táplálás felfüggesztése ellenére a hasmenés folytatódik.
Az egész patomechanizmus megértése érdekében tudnunk kell, hogy az abszorpció
és a szekréció anatómiailag jól elkülönült folyamatok a bélben. Az abszorpciót a
vékonybél villusok középső és felső részének érett epithel sejtjei, míg a szekréciót
túlnyomóan a cryptákban lévő differenciálatlan epithel sejtek végzik.
A víz felszívódása az intestinális epithel sejtek között „paracellulárisan" zajlik az
ozmotikus gradiensnek megfelelően (vékonybélben felnőttben naponta 10-11 liter, a
colonban 0,5 liter a vízforgalom!).
Az osmoticus gradienst az elektrolitok és a táplálék „transzcelluláris" transzportja, amely aktív és passzív folyamat is lehet - generálja.
Az elektrolitok a „transzcelluláris" felszívódás mellett „paracellulárisan" is (a „tight
junctio"-kon át) felszívódnak, mindig passzív folyamat útján.
A nátrium mozgása központi szerepet tölt be a víz és a tápanyagok felszívódásának
irányításában a bélben. Az abszorpciója három különböző módon mehet végbe. Mind a
hármat a Na + , K*" adenosin triphosphatase (Na+, K + -ATP-áz) az epithel sejt basolaterális
membrán enzimje irányítja. Generálja és fenntartja a Na+ elektrokémiai gradiensét a
béllumen és az intestinális epithel sejt belseje között. Ezáltal a Na + , K + -ATP-áznak
kulcsszerepe van az intestinális abszorpcióban.
Organikus oldatokkal kapcsolt nátrium felszívódás: specifikus carrier segítségével,
az epithel sejt kefeszegélyén át történik az enterocytába. A glükóz és az aminosavak
döntő többsége ily módon szívódik fel az egész vékonybélben zajló mechanizmus
révén. Ez a felszívódási mód sértetlen marad a legtöbb akut hasmenés esetén, ezáltal a
pathofiziológiai alapját szolgálja az orális rehidráló folyadék alkalmazásának.
Elektrokémiai gradiens irányában történő nátrium felszívódás: szubsztráthoz nem
kapcsolódik, szelektív csatornákon történik. Ez a folyamat döntően a colonban, de az
ileumban is zajlik.
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A „ neutrális" NaCl felszívódás az egész bélen, döntően a vékonybélben két kapcsolt
kation - (Na7H + ) és anion - ( C 1 / H C 0 3 ) kicserélő csatornán történik. Ez a fö
mechanizmus, ha nincs táplálék a béllumenben (éhezés).
Összefoglalva: a villus csúcsán lévő epithel sejt basolaterális membránjának Na + , K +
-ATP-áz enzimje révén az epithel sejtben alacsony a nátrium koncentráció. A különbségnek megfelelően a nátrium a lumenből a sejtbe áramlik. Ezzel kapcsolt táplálék és
Cl felszívódik a sejtbe, amelyet a víz passzívan követ, tdöntően az intercelluláris tight
junctio-kon keresztül.
A szekréció a bélben túlnyomóan a cryptasejtekben történik. Szintén a Na + , K + ATP-áz által a sejt és a serosalis extracellularis rés között létrehozott és fenntartott
elektrokémiai gradiens következtében a sejtben alacsony nátrium koncentráció van,
amely által kialakított gradiens segíti a camert, hogy a basolateralis membránon egy
Na + , két Cl" és egy K + a serosalis oldalról a sejtbe kerüljön. Ennek következtében Cl
túlsúly lesz a sejtben, amely normálisan a semipermeabilis apicalis membránon át a
lumenbe kerül. A fö anion, a Cl (és a H C 0 3 - főleg a proximalis vékonybél szakaszon
a gyomorsav közömbösítése érdekében) aktívan szekretálódik a béllumenbe, amelyet
passzív diffúzió révén egy kation (rendszerint a nátrium) és a víz követ.
A víz és az elektrolit intestinalis transzportja finoman összehangolt folyamat,
amelyet komplex regulációs folyamatok irányítanak ( hormonok, neurotransmitterek
stb.), amelyek felelősek a szervezet homeostasisának a fenntartásáért. Ebben fö szerepe
az enterális idegrendszernek van.
A szekrécióban az előbbieken kívül az exogen tényezőknek is nagy szerep jut (pl.
bakteriális toxinok az anyagcsere során keletkező cAMP, cGMP, cCa ++ fokozott
termelését generálják, amelyek különböző enzimekre, proteinkinázokra hatva a
funkcionális fehérjéket megváltoztatva befolyásolják az iontranszportot (5).
Az akut gastroenteritis súlyosságának felméréséhez nagy segítséget nyújtanak:
Az anamnesztikus adatok: mikor kezdődött a hányás és a hasmenés és milyen
gyakran fordult elő, a betegség kezdete óta bevitt folyadék és étel mennyisége, az ürített
vizelet mennyisége, a tüneteket megelőző testsúly, a széklet jellege vizes esetleg véres
stb., a hasmenés és hányás egyéb okainak megléte segít a betegség felmérésében.
A fizikális vizsgálat során a testsúly, testhossz mérésre, láz jelenlétének és a
dehidráció mértékének megállapítására kell elsősorban törekednünk.
A dehidráció mértékének osztályozása jól ismert, a gyermekgyógyászati tankönyvek
tartalmazzák (6), Szempontjául szolgáló tényezők meghatározásához azonban célszerű
néhány kommentárt figyelembe venni (7).
• Ha radiális pulzus nem hallható, meg kell hallgatni a szívet
• A kutacs tapintása 6-18 hónapos korig hasznos. A záródás után néhány
gyermeknél enyhén benyomott lehet.
• A systolés vérnyomást csecsemőnél nehéz megítélni.
• A bőr rugalmassága nem használható csecsemő atrophiája vagy elhízása esetén.
• A száj szárazsága tiszta ujjal tapintható. Nyitott szájjal való légzés esetén a száj
mindig száraz lehet, dehidrált beteg szája nedves, ivás vagy hányás után!
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• A vizelet ürítés atrophiás csecsemő vagy hypotoniás folyadékpótlás esetén
megtévesztő, mivel bőséges lehet a dehidráció ellenére.
Az enyhe és középsúlyos gyermekkori dehidráció kezelésének Európára
vonatkozó alapelveinek letisztult összegzését az Európai Gastroenterológiai Társaság
(ESPGHAN) 200f-bén külön supplementumban tette közzé (8).
Az alapelveket 6 pontban foglalta össze, amelyek nincsenek ellentétben a korábbi 9
alapelvvel, amelyet a Diagnosztikus és terápiás ajánlások gyermekgyógyászati
kórképekhez és tünetekhez c.kézikönyv tartalmaz (9, 13), csupán a 9 szempont 6
pontban jelenik meg:
1. A dehidráció korrigálása 3-4 órán belül orális rehidráló folyadék (ORF-ORS)
alkalmazásával (gyors rehidráció!).
2. Hypoosmolaris oldat alkalmazása, mely 60 mmol/1 nátriumot és 74-111 mmol/l
1;
glukózt tartalmaz.
3. A szoptatás folyamatos fenntartása.
4. Korai visszatáplálás. A 4 órás rehidráció után normális étrend visszaadása
laktózbevitel megszorítás nélkül.
5. További dehidráció megelőzése, fenntartó orális rehidráló folyadék bevitelével (10
ml/kg/hasmenéses széklet).
6. A szükségtelen gyógyszerelés elkerülése.
A gyors rehidráció azt jelenti, hogy a számított folyadék deficitet 4 óra alatt kell
pótolni. Például ha egy gyermek 10 kg-os és a dehidráció mértéke 5%, akkor ez azt
jelenti, hogy a deficit 500 ml, tehát 1 óra alatt 125 ml folyadékpótlást igényel. Nem
megfelelő a „tiszta folyadék", pl. csapvíz, tea, gyümölcslé, cukros oldat, juice, cola,
amelyek ronthatják a hasmenést a magas ozmolaritás és alacsony nátrium tartalom
miatt.
Fontos tudni, hogy az orális rehidráló folyadék megszünteti, gyógyítja, továbbá segít
megelőzni a dehidrációt. Nem állítja meg azonban a hasmenést, nem hasmenés
kezelésére alkalmazzuk!
Az orális rehidráló folyadék kialakulásának előzményei a XIX. század első felétől
származtathatók, amikor a cholerás beteg só- és folyadékveszteségét megállapították,
ezt követően számos beteg életét mentették meg intravénás só infúzióval, később
intraperitonealis sóoldatot alkalmaztak hasmenéses csecsemőknél, majd 1946-ban a
hasmenéses beteg kálium pótlásának jelentőségét fsmerték fel. Ezen ismereteken
alapulva 1953-ban a modern ORF kialakulása kezdetét vette az USA-ban, melyet 1973ban hasmenéses csecsemő rehidrálására alkalmazott orális rehidráló folyadék
összeállítása követte, amelynek a nátrium tartalma 110 mmol/I volt! 1975-ben a WHO
90 mmol/l-ban határozta meg az orális rehidráló folyadék nátrium tartalmát, míg 1989ben ESPGHAN 60 mmol/1 Na tartalmú hypoosmolaris oldat használatát javasolta (10).
A rehidráció utáni korai visszatáplálás normális étrenddel a tej-, laktózbevitel
megszorítása nélkül hangsúlyozandó, mivel ennek mai is élő rosszul rögzült gyakorlata
Powers 1926-ban írt (11) cikke alapján alakult ki, amely nyomán intravénás
folyadékpótlás mellé terápiás éheztetést vezettek be az addig uralkodó .szemlélettel
szemben, miszerint a rutin-éheztetés nem volt divat. Az 1940-50-es években számos
szerző tollából korai táplálási javaslatok megjelentek, azonban nem terjedtek el. 1979—
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1985 között az orális rehidráló folyadék, szoptatás, korai táplálás propagálása sem érte
eí a kívánt hatást, ezért az ESPGHAN-on belül az oralis rehidráló oldat alkalmazásával
foglalkozó munkacsoport alakult (1988), amely felmérései és tapasztalatai alapján a
2001-es közleményében összegzi és megállapítja, hogy jelenleg sem foglalja el az orális
rehidráló folyadék a megfelelő helyét az európai kezelési mintában (12). A vizsgálatok
egyértelműen bizonyították, hogy a tápláld megszüntetésének, éheztetésnek semmi
előnye, az életkornak megfelelő teljes értékű táplálás adverz hatá< *«Hk11' ¡ól tolerálható.
A korai táplálás csökkenti az infekció okozta permeabilitás változásukat. A korai a
limentáció sikere szorosan összefügg a kezdeti rehidrációs kezelés sikerével.
A hasmenés a bél védekezése, próbálkozás a károsító tényezők, toxinok
eltávolítására, kimosására. Ezért a hasmenés megállítása a védekező reakciót gátolja
meg. Motilitást gátlók alkalmazása a béltartalom pangását idézi elő, a kórokozók
permeabilitását segíti elő, amely az állapot súlyosbodásához vezethet. Antibiotikumok
adása az esetek legnagyobb részében felesleges és kifejezetten káros lehet.
Otthoni kezelés javasolható az akut gastroenteritis enyhébb (5% alatti dehidráció
eseteiben).
Intézeti kezelés indikációját képezi ha:
• a dehidráció 5%-nál súlyosabb, vagy a hidráitság bizonytalan, pl. obes csecsemő
esetén,
• orális rehidráló folyadék kezelésére a szülő nem képes, vagy a beteg nem tolerálja
(visszautasítja, hány, nem elég a bevitel),
• a hasmenés, hányás fokozódása miatt hatástalan a kezelés
• egyéb: bizonytalan - sebészeti betegség lehetősége fennáll,
• irritabilis a beteg, aluszékony a beteg,
• a gyermek 2 hónapos kornál fiatalabb.
Intézetben is elsősorban arra kell törekedni, hogy az oralis rehidráló folyadékkal
rehidráljuk a beteget, amennyiben ez nem lehetséges, nasogastrics szondán át
adagoljuk a rehidráló folyadékot. Ha a dehidráció olyan súlyos és az orális rehidráló
folyadék kezelés sikertelen - intravénás folyadékpótiást alkalmazunk a megszokott
módon.
Az akut gastroenteritis tárgyalása napjainkban is aktuális, nemcsak a fejlődő
országokban, hanem a fejlett országokbanis. Hazánkban az epidemiológiai felmérések
azt mutatják, hogy az orvosi rendelőkben a heveny légúti megbetegedések után a
második leggyakoribb fertőző betegség.
A betegség gyors felismerése, pontos diagnózisa, megfelelő kezelése esetén gyorsan
lezajlik. Perzisztáló diarrhoeává alakulásában azonban számos tényező szerepet
játszhat. Elsősorban az iatrogén tényezők: antibiotikumok, motilitásgátlók alkalmazása,
a helytelen étrend, éhezés, ennek következtébeni leromlás. Bizonyos intestinális
infekciók, amelyek enteritist és/vagy colitis okozhatnak (rota-, adenovirus, EPEC,
EAggEC, Salmonella, Shigella, Cl. difficile, Giardia lamblia, Cryptosporidium) vagy
kontaminált vékonybél-szindróma kialakulása szerepet játszhatnak a hasmenés
krónikussá válásában. Észre kell venni ha a lezajlott fertőzés után normál étrend mellett
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szekunder ételallergiára vagy szénhidrát intoleranciára utaló tüneteket ,a postenteritis
syndroma klinikai képét észleljük, amely tárgyalása külön cikk témáját képezheti.
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Gyermekkori fejfájások
Dr. Vécsei László
SZTE Neurológiai Klinika
Bevezető'
A fejfájások két csoportba oszthatók: az elsődleges és a másodlagos formák. A
primer fejfájások közé tartozik a tenziós, a migrénes és a cluster-típusú fejfájás. A
gyermekkori krónikus fejfájások mintegy kétharmada a tenziós csoportba sorolható.
Ennek klinikai jellemzői a tompa, szorító, nyomó mérsékelt erősségű fejfájás, amely
sokszor egész nap fennáll változó intenzitással. A cluster fejfájás igen ritka, elsősorban
férfiakban jelentkezik, s bármely életkorban kezdődhet. Leggyakoribb azonban a második és negyedik évtizedben, de leírtak idős, illetve egy éves korban kezdődő clusteres
rohamokat is. E fájdalom paroxizmusokban zajlik, naponta egy-két alkalommal lép fel.
Többnyire a szem körüli területre lokalizálódik, de kezdődhet temporálisan, az arc a fül
táján is. Általában éles, hasító jellegű, elmúltával reziduális fájdalom maradhat vissza a
következő rohamig.
A másodlagos fejfájások esetében a tünetek egyéb eseményhez, kórképhez társulnak
(köhögés, erőlködés, hypertonia, arteritis, koponyaűri vénás thrombosis vagy infectio,
agydaganat, hypoxia, hypercapnia, hypoglycemia, glaucoma). Jelen anyag elsősorban a
gyermekkori migrén kérdéskörével foglalkozik.
A gyermekkori migrén tünettan
A Nemzetközi Fejfájás Társaság (IHS) 1988-ban tette közzé a fej fáj ás formák klaszszifikációját. A megadott diagnosztikus kritériumok gyermekkorban való alkalmazhatóságát napjainkban számos szakember vitatja. Kisgyermekkorban migrénben gyakori a
bifrontális érintettség, illetve a bizonytalan lokalizáció. Előtérben állhatnak az aura-,
illetve kísérő jelenségek közül a paroxysmalis hasi panaszok, a visuális tünetek pedig
hiányozhatnak. A pubertás kezdetétől a bevezető tünetek jellege közeledik a felnőttkorra jellemző panaszokhoz, igy domináló lehet a visuális aura. Előfordulhat látászavar,
hemianopsia vagy amaurosis fugax.is. Az aurafázisban féloldali zsibbadás, gyengeség
léphet fel, amely súlyosabb gócjelekkel is társulhat. Basilaris migrénben vertigo, ataxia,
dysarthria, tinnitus, diplopia és drop attack észlelhető. A rohamok többnyire gyakoribbak, de időtartamuk általában rövidebb (kivételesen haladja meg a 12 órát). A fejfájás
jelentősen befolyásolja a gyermekek / serdülök életminőségét így az iskolai teljesítményt, a barátokkal tartott kapcsolatot (szocializáció) az otthoni aktivitást.
Differenciáldiagnosztikai szempontból kizárandó a térfoglaló folyamat, infectio,
valamint az aneurysma.
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Trigger faktorok
A stressz és fáradtság szerepe -mint kiváltó faktor- még nagyobb, mint felnőtteknél.
Leányoknál pubertástól a hormonális változások további provokáló tényezők lehetnek.
Egyes esetekben feltárhatók táplálkozási faktorok így például csokoládé, hot-dog,
fagylalt fogyasztása, s viszonylag gyakran jelentkezik migrén koponyatrauma után is.
Előfordulása
A migrén gyermekkori előfordulásának gyakoriságával kapcsolatban több felmérés
is készült. Az egyik legutóbbi adat szerint az 5 - 1 5 éves gyermekek 10,6%-a, míg a 1519 éves korcsoport 28%-a szenved időszakos migrénben. Érdekes megfigyelés az, hogy
a felnőtt migrénes páciensek panaszainak kezdetét tanulmányozva 12-30% közöttinek
találták a 10 éves kor előtti indulást bizonyító adatokat. Tény az, hogy e felmérések az
anamnézisre épülnek, s így érthető, hogy a pontos kórisme felállítása nem mindig könynyü feladat. Kisgyermekkorban a migrén mindkét nemben azonos arányban fordul elő,
sőt egyes adatok szerint fiúknál még gyakoribb is. Ez a megoszlás 10 éves kor után fokozatosan megváltozik a felnőttre jellemző női dominancia irányába. Fontos a családi
halmozódás, a genetikai tényezők szerepe, amely a jelenlegi kutatások homlokterében
áll.
Pathomechanismus
A vascularis elmélet szerint a roham kezdetekor a thrombocyták összecsapzódnak,
belőlük szerotonin szabadul fel. így nő a plasma szerotonin koncentrációja, mely
érszűkítő hatású. Ez az érszükület idézheti elő az aurajelenséget. A Lance-féle
neurovascularis hipotézis az agykéreg-gerincvelő-mellékvese-vegetatív idegrendszer
kapcsolatát valószínűsíti. A Moskowitz-féle trigémino-vascularis elmélet alapján a
szerotonin koncentráció változása trigeminális ganglion-sejt izgalmat eredményez,
következményes neuropeptid szekrécióval. Újabb PET adatok szerint az agytörzsben
lokalizálódó „migrén-generátor" játszhat kulcsszerepet a tünetek létrejöttében.
Terápia
A terápiában nagy segítséget jelent a trigger faktorok tisztázása és lehetőségek
szerinti megszüntetése (stressz, fáradtság, túlterheltség, leányoknál hormonális
tényezők). A migrénes gyerekek általában jó tanulók, maximalisták, de egyúttal
visszahúzódó gátlásos természetűek. Ezért a pszichoterápia, relaxációs gyakorlatok,
életmódi tanácsok messzemenőkig az elsőként választandó terápiás stratégiák.
A gyermekkori migrén farmakoterápiájában olyan klinikai evidenciák, amelyek a
felnőttkori migrén kezelésében publikálásra kerültek kevesebb számban találhatók. A
roham gyógyszeres kezelésében eredményesen alkalmazható fájdalomcsillapítók
(paracetamol, acetylsalicylsav), szükség szerint antiemeticumokkal kombinálva
(metoclopramid, domperidon). A rohamterápia további lehetősége az ergotamin,
dihidro-ergotamin és triptánok alkalmazása. A közelmúltban jelent meg egy tanulmány
a nasalis sumatriptan kedvező hatásáról az 5-12 éves gyermekek migrénes rohamának
kezelésében. A gyermekkori migrén megelőzésében a krónikus profilaktikus farmakoterápia alkalmazását többen vitatják. (Felnőttkorban a migrén intervallumterápiában
alkalmazott farmakonok: szerotonin antagonisták, béta-receptor blokkolók, kálciumcsatorna-gátlók, nem szteroid gyulladásgátlók, antidepresszánsok, valproát, magnézium).
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Botulinum toxin kezelés spasticus cerebralis paresisben
Dr. Herczegfalvi Ágnes
MRE Bethesda Gyermekkórház Neurológia osztály
A normális ízületi mozgás az agonista és antagonista izmok koordinációját és
egyensúlyát igényli. Ha az ellentétes izmokban, amelyek az ízületeket mozgatják,
különböző tónus vagy spasticitás áll elő, akkor az agonista izomban rövidülés, azaz
kontraktúra alakul ki.
A kontraktúra mindig a megrövidült tartományban észlelhető. Az agonista izom
megrövidülésének eredményeként longitudinális növekedésük elmarad, és ugyanakkor
az antagonista izmok elgyengülnek és megnyúlnak.
Cerebralis paresisben (CP) a legfőbb cél az izomműködés egyensúlyának helyreállítása. Ennek egyik lehetséges módja botulinum toxin adása, amely jelenleg az egyik
leghatásosabb szer a CP kezelésében. Hatását lokálisan, az izomban fejti ki az izom
elgyengítését okozva. Gyakorlatilag nincs mellékhatása és a betegek nagy részénél a
mozgások és mozgásteljesítmények jelentős javulásáról számolnak be az eddig megjelent közlemények is.
A botulinum toxin több mint 100 éve ismert a gyakran halálos ételmérgezés, a
botulizmus okaként. A botulin toxint az anaerob Gram pozitív spóraképzö baktérium, a
Clostridium Botulinum termeli. Hét különböző toxinja ismert: A, B, C, D, E, F, G
közülük a klinikai gyakorlatban az „A" típust alkalmazzák. A toxin komplex formában
nyerhető, a neurotoxin mellett egyéb társfehérjéket is tartalmaz.
Hatásmechanizmusát in vitro és in vivo tesztrendszerekben demonstrálták. A botulinum toxin 150 kDa molekulasúlyú, heterodimer molekula, amely egy nehéz és egy
könnyű láncból áll. A nehéz lánc, amely 100 kDa molekulasúlyú, diszulfid hidakkal
kapcsolódik a könnyű lánchoz. A nehéz lánc az idegvégzödésekhez kötődésért felelős.
1. A neurotoxin a perifériás cholinerg szinapszisokon hat, gátolva a neurotranszmitter
acetil-kolin felszabadulását. 2. Csak a könnyű lánc kerül a sejtplazmába. Ez az
intemalizáció és endocytosis, Amikor a könnyű lánc a sejtplazmába kerül, ott gátolja az
„A" típusú neurotoxin specifikus célfehérjéjének a synaptosoma asszociált proteinnek
(SNAP-25kDa) proteolítikus hatását. Ez a fehérje végzi az acetil-kolin tartalmú vesícula
összekapcsolását az idegvégződés sejthártyájával. 3. végső lépésként megakadályozza a
neurotransmitter acetil-kolin felszabadulását. Ha ez a gátlás kellő mértékű, a beidegzett
izom nem tud többé összehúzódni. Ezt a folyamatot hívják kémiai denervációnak, mivel
az inaktív idegvégződés degenerálódik. 4.- az izom akkor húzódik újra össze, amikor
idővel újabb véglemezkék képződnek.
Klinikai alkalmazása: 1973-ban Scott és mtsai számoltak be először a botulinum
toxin „A" típusának terápiás alkalmazásáról a strabizmus kezelésében. A kezdeti sikere-
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ken felbuzdulva kezdték alkalmazni egyéb mozgászavarokban, mint pl. spasticitásban,
focalis dystoniákban, és blepharospasmusban. Azóta indikációs területe kiszélesedett. Jó
eredményeket értek el a többi focalis dystonia kezelésében, mint a hemifacialis
spasmus, spasticus torticollis, laryngealis dystonia, oromandibularis dystonia, stb.
Az 1990-es évekig gyermekkori alkalmazásáról csak kevés közlemény számolt be.
1993-ban orthopaediai szaklapban ismertettek 27 spasticus cerebralis paresisben
szenvedő beteget, akiknél jó eredményeket értek el botulinum toxin kezeléssel. Azóta
már nagy esetszámot összefoglaló tanulmányok a korábbiakhoz hasonlóan a lokális
botulinum toxin adás pozitív hatásáról számoltak be.
Botulinum toxin adásának indikc'ciói cerebralis paresisben: 1. spasticus izomzat.
Ebben az esetben akkor várható kedvező eredmény, ha csak kevés izom érintett.2.
ízületi kontraktúra, amely ün. „dinamikus kontraktúra". Ez azt jelenti, hogy az ízület
passzívan mozgatható, mozgásai még nem korlátozottak jelentősen, így a botulinum
toxin adás után megfelelő torna mellett várható az állapot javulása. Fixált, rögzült
kontraktúra esetében a botulinum toxin adásának eredményessége kérdéses. 3. az
életkor, ami szintén nagyon fontos, ugyanis a 2-6 éves kor között a legdinamikusabb a
mozgásfejlődés. így ebben az életszakaszban alkalmazott kezeléstől várható a legjobb
eredmény.
Botulinum toxin adásának javasolt dózisai: általában 2 - 6 U/tskg im. Hemiparesisben 4 U/tskg, diplegiában 6 U/tskg. Az inj. beadását csak megfelelő gyakorlattal
rendelkező szakember végezheti.
A maximális beadható adag 50 U/izom/alkalom, Tehát egy-egy kezelés során
legfeljebb 300 U botulinum toxint lehet beadni. Magyarországon a gyógyszerforgalomban Botox ¡11. Dysport injekciók kaphatók, a botulinum toxin liofilizált
formában, a Dyport pedig oldat formájában.
Javulás: a toxin lokális beadását követően kb. 1—2 hét múlva várható, és hatása kb.
3 - 4 hónapig tart.
A botulinum toxin kezelési ki lehet egészíteni a cerebralis paresisben alkalmazott
egyéb konvencionális terápiákkal.
Sebészi beavatkozást a botulinum toxin adása után sem lehet mindig elkerülni, de a
műtét időpontja későbbi, optimálisabb életkorra tolható ki, pl. 6-12 éves korra, amikor
már sokkal kisebb kockázatta] végezhető el, és kevesebb megterhelést jelent a beteg
számára.
Magyarországon 1993 óta van lehetőség gyermekeknél botulinum toxin kezelésre.
Közel 20 beteg kezelése és állapotának több éves követése során leszűrt tapasztalataink
azt mutatják, hogy cerebralis paresisben a lokálisan adott botulinum toxin jelentős
javulást eredményezett. A gyermekek közel 50%a megtanult járni és néhány esetben
műtéti beavatkozásra sem volt szükség. A mozgásfejlődés jelentősen befolyásolta
mentalis fejlődésüket is.
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disorders.

Mesialis Temporaiis Lebeny Epilepszia (MTLE)

Dr. Kóbor Jenő
SZTE Gyermekklinika
Új epilepsziás
tünetegyüttesek
Az epilepszia nem egységes betegség, sokféle epilepszia ismert. Valamennyi közös
vonása, hogy egy sérült idegsejtpopuláció hirtelen, kóros kisülése következtében
epilepsziás roham lép fel. Az adott betegség kóreredete, a kezdeti életkor, a társuló
neurológiai és egyéb tünetek, a fellépő roham(ok) jellege, az EEG sajátosságai, a
betegség természetes lefolyása, kezelhetősége és prognózisa aboján különböző
epilepsziás tünetegyütteseket különböztetünk meg. Minél egysége.,, -'> tünetegyüttest
tudunk körvonalazni, annál kedvezőbb terápia választható, s annál pontosabb prognózis,
pályaválasztási, családalapftási tanács adható, s ismereteink is annál pontosabbak az
egyes epilepsziás mechanizmusokról.
Az epilepsziás tünegyüttesek legutóbbi klasszifikációját 1989-ben végezte a
Nemzetközi Epilepsziaellenes Liga. Az eltelt időben több új epilepsziás tünetegyüttes
körvonalazódik, de ismertek régebben leírt, egyesek által önállónak vélt tünetegyüttesek
is, melyek nem kerültek felvételre a hivatalos osztályozásba, ismeretük azonban fenti
okok miatt fontos.
„Absence
epilepsziák"
A gyermekkori, a juvenilis és a mioklónusos absence epilepsziák az idiopátiás
generalizált epilepsziák közé tartoznak. Kezdeti életkoruk a kora gyermek, illetve a
serdülő korban típusos. Az előbbi epilepszia típusos absence rohammal jár, utóbbiaknál
emellett gyakori a nagyroham, illetve nemritkán mioklónusos rohamok is jelentkeznek.
Az interiktális EEG egyöntetűen szabályos, iktálisan 3(-4) Hz-es generalizált tüskelassú az utóbbi két formában gyakran többestüske-lassú paroxysmus látható. A
gyermekkori absence epilepszia kezelésében az ethosuximid és a valproát egyaránt
hatásos, s legtöbbször teljes remisszió várható, mely a gyógyszer elhagyása után is
fennmarad. Juvenilis formában valproát választandó, hatástalanság esetén lamotrigin
gyakran jó. Ez a forma sokszor életfogytig igényel kezelést. A mioklónusos absence
epilepszia kezelése az előzőhöz hasonló, de remisszió csak az esetek felében várható,
ennek hiányában egyes esetekben mentális hanyatlás alakulhat ki.
Újnak tekinthető „absence epilepsziák" a „szemhéj mioklónus absence-okkal", a
„perioralis mioklónus absence-okkal" és a „fantom absence generalizált tónusos-klónusos rohamokkal". Az első tünetegyüttes 6 éves kor körül indul, a családi előzmény
mindenkinél pozitív, a második az első évtizedben kezdődik, családi előzmény a
betegek felénél, míg az utóbbi 10 éves kor után kezdődik, s a családi előzmény ritkán
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pozitív. A jellegzetes rohamtípus a tünetegyüttesek nevéből kiderül, a „fantom absence"
alig, esetleg csak célzott megfigyeléssel vehető észre. Generalizált tónusos-klónusos
roham mindhárom formában jelentkezik, ritkán, az utóbbi 2 formában absence status
sem ritkaság. Az iktális EEG hasonló, változó frekvenciájú többestüske-lassú
paroxysmus jellegzetes. Az első forma kezelése nemritkán életfogytig tarthat {valproát,
iamotrigine, ethosuximid), a harmadikként í,. üinaegyi [test nem mindenki kezelné.
Idiopátiás parciális epilepsziák
Autoszom domináns nokturnális frontális lebeny epilepszia
A betegség az esetek túlnyomó többségében 20 éves kor előtt kezdődik, akár 2
hónaposan. Mivel a rohamok (mozgásvihar vagy tónusos kimerevedés, 60%-nál
generalizált tónusos-klónusos roham is) csaknem kizárólag alvásban jelentkeznek,
nehéz felismerni, pavor nocturnus, lidércnyomás, somnambulismus, áirohamok, hisztéria merülhetnek fel. Ha eltérést mutat, az iktális EEG-n elülső bilaterálisán meredeklassú kisülések látszanak. Kezelésében carbamazepine javasolható, de phenytoin is j ó
lehet, valproát azonban nem, gyógyszerelhagyás után a rohamkiújulás általános.
Benignus familiális temporális lebeny epilepszia
10 éves kor után kezdődik, öröklésmenete autoszom dominánsnak tűnik. Rohamai
típusos egyszerű vagy komplex parciális rohamok, generalizált tónusos-klónusos rohamok ritkák. A carbamazepine és a phenytoin ebben a formában is hatásos, bár a rohamkontroli változó.
Autoszom domináns rolandikus epilepszia és beszéd dyspraxia
Egy család 9 tagjánál leírt tünetegyüttes hasonló a benignus centrotemporalis gyermekkori epilepsziához, de a felnőtt korra is áthúzódó tartós beszéd dyspraxiát és kognitív károsodást észleltek.
Benignus csecsemőkori epilepsziák generalizált mioklónusos
rohamokkal
A csecsemőkori reflexes mioklónusos epilepszia kezdeti életkorában, családi előzményében, nemi megoszlásában hasonló a benignus csecsemőkori mioklónusos epilepsziához, utóbbinál azonban váratlan inger váltja ki a miklónusos rohamokat. Az iktális
EEG-n rövid tüske-lassú paroxysmusok látszanak. Valproát mindkét formában kedvező,
bár az előbbi spontán is szűnhet, míg az utóbbi később kiújulhat.
Benignus idiopátiás csecsemőkori epilepsziák Parciális
rohamokkal
A „benignus infantilis parciális epilepszia KP rohamokkal", a „benignus infantilis
parciális epilepszia szekunder generalizált rohamokkal" és a „benignus infantilis familiáris görcsök" egyaránt a csecsemőkorban kezdődnek egyébként egészséges gyermekeken, a familiaritás gyakori, a jellemző rohamtípus a betegség nevéből kiderül. A rohamkontroll és hosszú távú prognózis egyaránt kiváló. Felmerült, hogy a „benignus
infantilis familiáris görcsök" a „benignus familiáris neonatalis görcsök" egy kései formája lenne, de ezt genetikai vizsgálatok nem támogatták (előbbi a 19. kromoszómához
kapcsolódik, utóbbi a 20q-hoz).
Generalizált epilepszia lázas rohammal plus (GEFS*)
Ez a betegségspektrum gyermekkori lázas görcsökkel kezdődik, melyek 6 éves
koron túl is fennmaradnak, vagy azt megelőzően láz nélkül fellépő generalizált tónusos122

klónusos rohamok is társulnak hozzá. Kifejezett családi halmozódást mutató tünetegyüttes, egyes családtagoknál fenti rohamtípusok mellett absence, mioklónusos, tónusvesztéses vagy komplex parciális rohamok is jelentkezhetnek. Legtöbbször benignus,
„self-limited" evolúció mutatkozik, azonban kedvezőtlen prognózisú miklónusos-asztatikus epilepszia vagy súlyos csecsemőkori miklónusos epilepszia képe is kibontakozhat.
A genetikailag heterogén tünetegyüttes öröklésmenete bizonytalan, a valószínűsített
autszom domináns öröklésmenet helyett újabban komplex öröklésmenetet tartanak
valószínűnek.
Mesialis Temporalis Lebeny Epileps: ia
Valószínűleg a leggyakoribb epilepsziás szindróma, a mütétileg gyógyítható epilepszia prototípusa. A tünetegyüttes progresszív folyamat eredménye: a gyakran lázgörcscsel induló rohamok sejtelhalást és színaptikus reorganizációt idéznek elő a temporalis
lebeny hippocampusában. E klinikailag csendes időszakot 10 éves kor után már láztalan
rohamok jelentkezése követ, melyek serdülő, kora felnőtt korra terápia rezisztenssé
válnak.

123

neonatológiai

stresszállapotok

Az újszülöttkori adaptatio mechanizmusa. Adaptatiós zavarok
Dr. Machay Tamás
SOTE I. sz. Gyermekklinika
A szülés után

adaptálódik:

I. Szem, idegrendszer, izomrendszer, csontrendszer, anyagcsere, keringés, légzés,
veseműködés, só-vízháztartás, stb. 2. Akut ellátást általában a keringés és légzés
adaptációjának zavara tesz szükségessé.
Klinikailag jelentős adaptációs zavarok:
1. A transzpulmonalis folyadék nem szívódik fel. 2. A légzés nem indul meg. 3. A
tüdőkeringés foetalis jellegű marad. 4. Nem alakul ki a funkcionális reziduális
kapacitás.
Klinikailag jelentős adaptációs zavarok:
1. A transzpulmonalis folyadék nem szívódik fel
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A „wet lung" hajlamosító tényezői:Rohamos szülés, koraszülés, elektív császármetszés,
anyai szedálás, anyai diabetes, fetalis distress. Veszélye: PTX (5-10%)
A tüdőfolyadék és magzatvíz összetétele
Ion

Tüdőfolyadék Interstitium Plazma Magzatvíz

Na (mM/1)

150

147

150

113

K (mM/1)

6,3

4.8

4,8

7,6

Cl (mM/1)

152

107

107

87

HCO3 (mM/1) 3,0

25

24

19

pH

6,30

7,31

7,34

7.02

Protein (g%)

0.03

3,27

4,09

0,10

A tüdőfolyadék felszívódása:
I Pneumocvta

interstitium

intra vasal is tér

P-adrenerg
hatás
nyirokkeringes
I
Vena cava superior (10 ml/óra)
Klinikailag jelentős adaptációs zavarok:
2. A légzés nem indul meg.
Szülés +
hypoxia

Primer apnoe

Secunder apnoe

+ hypoxia
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Az intrauterin hypoxia
hatása a légzésre

Légzés

Hideg környez«(

+20

A légzésvolumen
változása
hypoxiában
(Rigatto)

Therm oneutrális
környezet

*• Idő (perc)

_

hypothalanuis

| \+J

Dopamin!!!

gl.carotieum

\

cardiorespiratoi ikus
központ
C+)

oti©
N.vagus
Légzés

vérnyomás

A légzés
újszülöttkori
szabályozása

^
momentán
szivírekvencia

Klinikailag jelentős adaptációs zavarok:
3. A tüdökeringés foetalis jellegű marad.
A pulmonális
perfusio változása
megszületés után

pH t
рол
ml/kg'perc

pc'oA
Tüdő-volumen

200

Biokémiai változások

I
100

160
40

40
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A teljes pulmonalis
vascularis
ellenállás optimális
tüdővolumennél
alacsony

Fent: eflraalveolaris erek

Lent: Intraalveolárfs esetek —

Belégzés

AI

: Angiotensin 1

All : Angiotensin II
ACE : Angiotensin
converts se
AA:

Arachidousav

<3:
A pulmonalis vascularis endothel szerepe az angiotensin-indukált Prostaglandin 12
(PGI2) képződésben

A pulmonalis hypertonia tünetei újszülötteknél:
Alapbetegség (MAS, pneumonia, stb.). Cyanosis, légzészavar, hyperventilációs hyperoxia test art. p 0 2 T. Jobb karon magasabb 0 2 sat., jobb artéria radialisban p 0 2 f .
UH: jobb-bal shunt, D jel, tricuspidalis insufficiencia.
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Bradikinin

±

AA-^PGI,

L.Arginine

EDRF

O,

7

Kiiunogen

X

AA

Aracludoiisav

EDRF Endothelials
relaxa üos
faktor (NO)

Pulmonalis vascularis endothel szerepe a prostaglandin I2 az endothelialis relaxados faktor (NO) által kiváltott vasodilatioban

500
^ 400

Jobb-bal shunt
mértékének
meghatározása

I • 300
S

|

200
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A persistáló pulmonális hypertonia okai
A tüdőerek adaptációjának zavara
átmeneti

tartós

hypoxia

meconium aspiráció

hypothermia

bakteriális pneumonia

hypoglycaemia

sepsis

sepsis
A tiidöerek fejlődési rendellenessége
fejlődési zavar

hypoplasia

krónikus fetalis distress

rekeszsérv

ductus fetalis záródása

Potter syndroma

tüdővéna transpositío
Klinikailag jelentős adaptációs zavarok:
4. Nem alakul ki a funkcionális reziduális kapacitás
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Az RDSfizikai
jellemzői:
p = 2xT/r
p = az atveolus felfújásához szükséges nyomás
T = felületi feszültség
r = az alveolus sugara
RDS szindróma: 1. A felületi feszültség magas. 2. Az alveolus sugara általában
kicsi.

Egészséges tüdő
5 H 2 o cm

Az

alveolusok

egész.séges

és

mozgása

surfactant

hiányos tüdőnél

60-70 H j O cm

Pnlmitinsav

felület

A surfactant elhelyezkedése
az
alveolusban.
A
hydrophob
(palmitin-sav)
rész a gáz, a hydrophyl (Nbázis) a víz felőli oldalon

Phosphocolin

Felületi
feszültség (dyn'cm)
35

1
ü

1

1

l

Belégzés

ü

Iff

Kilégzés

A surfactant elhelyezkedése a
légzés során.
Kilégzésben a molekuák comprímálódnak, a felületi feszültség alacsony.
Következmény: FRC megmarad. Belégzési nyomás alacsony

Reexpansio
[surfactant szellemi)

Összefoglalás:
Az adaptációs zavarok az élettani ismeretek birtokában kezelhetők eredményesen.
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Újszülöttkori infekciók jelentősége a neonatalis morbititásban és
mortalitásban
Dr. Adamovich Károly
PTE ÁOK Gyermekklinika, Pécs
Az újszülöttkori fertőzések igen fontos területét képezik a neonatológiának, azon
belül is az intenzív újszülött ellátásnak.
1991-ben az USA-ban a 4,1! millió élveszületett újszülött közül csak becsülhető
volt a neonatális fertőzések incidenciája. Sajnos hazai adat egyáltalán nem áll rendelkezésre.
Az újszülöttek 1%-a ürít CMV-t. A Chlamydia trachomatis fertőzések 15%-os
gyakorisággal fordulhatnak elő világszerte. A betegek 1/3-ának conjunctivitise, 1/6ának pneumoniája fejlődik ki. Magyarországon ezzel a neonatalis fertőzéssel ilyen
gyakorisággal biztosan nem kell számolni. Ezer élveszülöttre esik egy-egy Toxoplasma
gondii, Varicella-Zooster vírus, Herpes Simplex vírus in utero fertőzés. Világszerte az
inficiált anyák gyermekeinek 25%-ában alakul ki AIDS. Hazánkban a HIV pozitív
anyák újszülöttjeinek ellátási szükségessége rendkívül ritka, de a betegek számának
gyarapodása mindenképpen be fog következni, bár ennek időpontja nem ismert.
A septicus megbetegedések száma 1 - 8 1000 élveszülésre számítva. A septicus
betegek 13-45%-ának a halála a nagy mortalitást mutatja.
Az olyan klasszikus újszülöttkori fertőzések, mint a syphilis, gonorrheás conjunctivitis, E. coli okozta hasmenések, pemphigoid neonatorum ma már ritkán, és
biztosan nem mindennapos járványok formájában észlelhetők.
A magzati és neonatális fertőzést elősegítő tényezők, állapotok és a hatásuk igen
változatos.
Anyai tényezők
1. Immunstatus
Anyai gyógyszerek, drogok
Alkohol
csökkent a T-sejtek száma
rosszabb a T-sejt mitogén válasz
Heroin, kokain, amphetamin
csökkent az abszolút lymphocytaszám
2. A szülő utak tünetmentes bakteriális, viralis colonisatiója
3. Terhesség alatti fertőzés
Pyelonephrítis
»
E. coli okozta fertőzés után az újszülött lymphocytái
proliferálnak E. coli antigén jelenlétében, azaz ezek
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a lymphocyták in utero már sensitisalődtak az
antigénnel szemben
4. Zavaros, zöldesen színezett, bűzös magzatvíz
5. > 24 óra idő előtti burokrepedés
6. Szülés alatti láz
7. Szülészeti komplikációk
Magzati, neonatalis tényezők
1. Immunstatus
érési folyamat
a) Intrauterin sorvadtak
kisebb thymus
kevesebb T-sejt
csökkent a gyulladásos válaszképesség
rosszabb a leucocyták migratiós képessége
NK sejtek aktivitása nagyobb
totális IgG szint alacsonyabb is lehet
b) Hyperbilirubinaemia
csökkent a neutrophílek microbiológiai aktivitása
csökkent az antitest válasz
bilirubin gátolja a complement funkciót
romlik a T-sejt működés
2. Koraszülöttség
3. Asphyxia
a magzatvízbe jutott meconium csökkenti a magzatvíz
bacteriostaticus hatását
4. Súlyos alapbetegség
5. Invazív kezelés
6.1.v lipid emulsio
Malassezia furfur infectio gyakoribb
Neutrophilek működése romlik
7. Környezeti hatások
A gyermekét váró anyáknak leggyakrabban alsólégúti, gastro intestinal is fertőzéseik
vannak, amelyek spontán gyógyulhatnak, csak ritkán szükséges az antimikrobás
kezelés. Mivel általában lokalizált fertőzésről van szó, a fejlődő magzatra jobbára nincs
hatásuk. Az anyai húgyúti fertőzés kapcsolata a koraszüléssel és az alacsony születési
súllyal ismert. Asymptomás bacteruria esetén is gyakoribb az alacsony születési súly.
A magzat leggyakrabban haematogén úton vagy ascendalo fertőzés révén
inficiálődik.
Ritka a z infectio környezetről (peritoneum, Salpinx, uterus fal, myometrium) való
direkt átterjedése.

Az invazív diagnosztikus, therápiás manipulációk kapcsán is kialakulhat a foetus
fertőződése.
A terhesség alatt lezajlott fertőzések intrauterin következményei lehetnek:
1. Placentafertőzés magzati érintettség nélkül
a microorganizmusok a placenta anyai oldalán lokalizálódnak
a magzat védelmében szerepet játszanak
. Trophoblastok
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2.

3.

Az in útero
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Placenta macrophagok
Lakalis antitestek, cytokinek
Magzati fertőzés placenta érintettség nélkül
a kórokozók a chorionbolyhokon átjutnak pynocytosis vagy
az anyai fertőzött leucocyták és erythrocyták diapedesise
révén
Sem a placenta, sem a magzat nem fertőzött
anyai bacteriaemia fennáll
védő faktorok (anyai reticuloendothelialis rendszer, keringő
leucocyták) megakadályozzák a fertőződést
aquirált fertőzések foetalis, neonatalis következményei lehetnek:
Az embryo elpusztulása, resorptioja
az első néhány terhességi héten
a valós incidencia nem ismert
(az anya sokszor nem is tud a terhességéről)
pontos hatásmechanizmusa nem ismert
befolyásoló tényezők: a kórokozó virulenciája, szöveti
kötődése
a terhesség pillanatnyi statusa
társuló placenta károsodás
egyéb anyai betegség
Koraszülés
az utolsó trimester fertőzései fontosak
nem zárható ki a kórokozó indirekt hatása sem
I.u. retardatio, alacsony születési súly
az oki kapcsolat csak a rubeola, CMV és toxoplasma
fertőzéskor bizonyított
csökken a parenchymasejtek cytoplasmája
Fejlődési rendellenességek, teratogenesis
pathomechanismus nem tisztázott
bizonyos vírusok
elpusztítják a sejteket
megváltoztatják a sejtnövekedést
károsítják a chromosomákat
közvetlen kórokozói hatás a sejt/ szövet növekedésre
gyulladásos mechanizmus, szöveti destructio
toxoplasma sejtnecrosist okoz
mycoplasmák chromosoma károsító hatása
Connatalis kórképek
nehéz az inficiálódás időpontját meghatározni
az incubatiós idő utalhat rá
a tünetek időbeni megjelenése lehet
születéskor
röviddel azután
évekkel később
bizonyos esetekben átmeneti önmagukat behatároló tünetek
vannak
Tartós postnatalis fertőzés
a kórokozók folyamatosan túlélhetnek, replikálódhatnak a
szövetekben

felvetődik a

sejt-mediálta immunitás,
a cytokinek,
a complement rendszer,
egyéb nem specifikus védömechanizmus

zavara, hiánya
Normális, egészséges újszülött
(lehetséges) ok: kis számú microorganizmus volt
alacsony volt a virulencia
minimális volt a teratogén potencia
lehet, hogy később manifesztálódik a betegség (?)
A bakteriális toxinok hatása a fejlődő magzatra bizonytalan. Lehetséges, hogy nem
jutnak át a placentán, lehet, hogy nem hatnak a magzatra.
Foetalis, neonatális infectiót a legkülönfélébb kórokozók,
vírusok,
baktériumok, gombák, protozoonok okozhatnak. Többségük megtalálható a
szülőcsatornában, mások a postnatalis életben inficiálják az újszülöttet a személyzet, a
szülő (látogató) és/vagy az ellátáshoz szükséges eszközök közvetítésével.
Ezeknek a kórokozóknak egy része gyakran, másik része ritkán vagy
egyáltalán nem okoz fertőzést.
A. Gyakran infectiót okozó microorganizmusok
Baktériumok
Streptococcus A, B csoport
Enterococcus
E.coli
Neisseria gonorrhoeae
Listeria monocytogenes
Vírusok
Cytomegalovirus
Herpes simplex virus 2
Hepatitis B
Gombák
Candida albicans
Chlamydia trachomatis
B. Ritkán infectiót okozó microorganizmusok
Baktériumok
Staphylococcus aureus
Alfa-haemolysalo Streptococcus
Proteus sp.
Klebsiella
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella sp.
Shigella sp.
Alkaligenes fecalis
Neisseria meningitidis
Haemophilus influenzae és parainfluenzae
Haemophilus vaginalis
Vibrio fetus
Anaerob baktériumok
Bacteroides
7.
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Clostridium sp.
Vírusok
HIV
Parvovirus
Varieella-Zoosler vírus
Gombák
Coccidioídes
Mycoplasmaceae
Mycoplasma hominis
Ureaplasma urealyticum
Protozoonok
Toxoplasma gondii
Trichomonas vaginalis
Jelentőségük miatt külön kell megemlíteni a nosocomialis infectiókat, melyek az
intenzív újszülött ellátás elterjedésével egyre nagyobb jelentőségűvé váltak. Ennek
egyik összetevője, hogy általában polyresistens kórházi törzsekkel következik be a
fertőzés. A legfontosabb nosocomialis fertőzést okozó kórokozók a következők:
Baktériumok
Staphylococcus aureus
Methicillin resistens St. aureus
Coagulase negatív Staphylococcusok
St. epidermidis
Klebsiella spp.
E. coli
Serratia spp.
Enterobacter spp.
Pseudomonas spp.
Enterococcusok
Vírusok
Enterovírusok
Coxackie vírusok (B3)
RS vírus
Rotavirus
Gombák
Candida albicans
Malassezia furfur
Rhizopus
Hansenula
Mucor
A nosocomialis fertőzések átvitelének fö lehetőségei
1. Cseppfertőzés (légutakból)
2. Kéz
3. Gennyes laesiók
4. Anyatej
CMV, HIV, HSV, HTLV-I és II
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Hepatitis B
St. aureus
Streptococcus B csoport
Listeria monocytogenes
Salmonella spp.
5. Vérkészítmények
6. Technikai felszerelések
Respirator párásító
Katheterek, kanülök
Enterális, parenterális táplálás szondája, fecskendője
Shunt-ök
Fürdető
Az újszülött korban manifesztálódó fertőzések klinikai tünetei sokszor nem
specifikusak. így észlelésükkor nagyon sok ok merülhet fel, köztük az infectiónak
mindig szerepelni kell. Az alábbiakban az in utero és a postnatalis fertőzések klinikumát
elkülönítés nélkül lehet olvasni.
Hepato-spenomegal i a
Icterus
Hőmérsékleti instabilitás
Hányás, táplálási nehézség
Haspuffadás, hasmenés
BŐr vagy nyálkahártya elváltozások
Petechiák, putpurák
Vesiculák
Maculo-papulosus exanthemák
Idegrendszeri tünetek
Meningoencephalitis
Microcephalia
Hydrocephalus
Intracranial is calcificatio
Paralysis
Halláskárosodás
Lethargia - irritabilitás
Convulsiók
Elődomborodó/ feszes/ pulzáló kutacs
Cardiális tünetek
Myocarditis
Congenitalis vitium
Shock
Respiratoricus tünetek
Pneumonitis, pneumonia
Respiratiós distress
apnoe
Csont tünetek
Szem tünetek
Chorioretinitis vagy retinopathia
Cataracta
Opticus atrophia
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Microphtalmia
Uveitis
Conj unctivitis, keratoconj uncti viti s
A laboratóriumi paraméterek az infekció diagnózisának felállítását segíthetik.
Fvs, thrombocytaszám
Qualitatív vérkép
(A mai automatákkal végzett fvs, thrombocyta számolás és
kenet leolvasás nem alkalmas, így a fenti vizsgálatokat a
hagyományos módszerekkel kell elvégezni!)
Abszolút granulocytaszám; éretlen : teljes neutrophil arány
Gyomorbennék kenet
CRP
sokszor nem emelkedett még a CRP érték a fertőzés
kezdetekor, tehát értékelésekor ezt a látenciát figyelembe kell
venni.
Procalcitonin
korábban jelzi az infectiót, mint a CRP, de a vizsgálat drága
Cytokinek
Interleukin-1, 6, 8, 10, 13, TNF-alfa é s - b é t a
ezek a paraméterek ma még a rutin klinikai laboratóriumok
részére nem elérhetők, inkább tudományos vizsgálatokból
ismertek
Complement aktiváció
Monocyták phagocyta kapacitásának csökkenése
a korai sepsis prognosztikájában 100%-os szensitivitást és
specificitást találtak
Szerológiai vizsgálatok
a már lezajlott, és jobbára intrauterin elszenvedett viralis és
protozoon okozta infekciók diagnosztizálásához használható
Tenyésztések
Baktérium
Vírus
gomba
Vér,
egyre több helyen elérhetőek azok az új technikák,
amelyek nagyon rövid idő alatt eredményt adnak
Liquor,
Vizelet,
Felületi (külső hallójárat, gyomorbennék) leoltások
néhányan megkérdőjelezik használhatóságukat
Hasüri váladék,
Mellkasi punctatum
Tályog
A sepsis gyanúját is igen komolyan kell venni. Számos jelből, laboratóriumi
értékből, anamnesztikus adatból következtetni lehet az infectio fennálltára. A klinikai
gyakorlatban több sepsis score is használatos. Az alábbi táblázat a Somogyvári Zsolt
általjavasolt hazai szempontokat tünteti fel.
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I. táblázat
RIZIKÓTÉNYEZŐK
Idő előtti burokrepedés; anyai kolonizáció GBS-szal
a mater előző újszülöttje GBS fertőzött; a mater lázas betegsége
chorioamnionitis; dysmaturitás
koraszülés; Apgar pont 5' < 6
LABORATÓRIUMI LELETEK
abszolút neutrophil szám < 1750/mm J ;
fvs szám < 7500/mm3 vagy > 40000/mm 3 ;
éretlen alakok száma / fvs szám > 0,40;
CRP pozitív; thrombocytaszám < 100000/mm 3 ;
Se-bi conjugált > 10 nmol/l; pozitív bakteriológia (fül, gyomor,
köldök)
KLINIKAI GYANÚJELEK
megnyúlt capillaris telődési idő (> 3 sec)
Táplálási nehézség, irritabilitás; haspuffadás, tág hasi vénák;
súlystagnálás; omphalitis; ismeretlen okú tachy-dyspnoe
TENNIVALÓK
observatio antibiotikus kezelés nélkül
Haemocultura + antibiotikus kezelés
Haemocultura + Lumbalpunctio + antibiotikus kezelés
Az újszülöttek sepsise, meningitise nagyon gyakran együtt fordul elő, elkülönítésük
sokszor lehetetlen, ezért nagyon sok tankönyv, közlemény együttesen is tárgyalja.
Időbeni megjelenése alapján megkülönböztetjük az első 24 órában manifesztálódó
megbetegedést (igen korai sepsis), a 2-7. életnapon kialakuló formát (korai sepsis), és a
7-28 napos korban jelentkező késő sepsist. Ez utóbbi két formában igen nagy szerepe
van a nosocomialis infekciónak. A nosocomialis fertőzések az I. szintű újszülött
intenzív osztályokon 0,5-1% gyakorisággal, a III. szintüekben
13-30%-os
gyakorisággal fordulnak elő. A leggyakoribb kórokozók az irodalmi adatok szerint az
elmúlt évtizedekben változtak. A korábbi adatok szerint a Gram negatívak álltak az első
helyeken, ma inkább a Gram pozitívak okozzák a neonatalis sepsisek nagyobb részét. A
korábban már említett 1 - 8 sepsis/ 1000 élveszülés gyakoriság az intenzív osztályos
betegek között lényegesen nagyobb. Ebben szerepet játszik az egyre invazívabb
diagnosztika és terápia. Különösen ki kell emelni a tartós gépi lélegeztetés szerepét,
illetve a centrális vénás kanülök igen elterjedt voltát. A kórokozók nagyon gyakran
polyresistens kórházi törzsek, amelyek az eredményes kezelést nemcsak nehezítik,
hanem egyre drágábbá is teszik.
A septicus shock pathomechanizmusának főbb lépéseit az 1. ábra mutatja.
Újszülöttekben is drámaiak a tünetek, az idöfaktornak igen fontos szerepe van.
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A septicus shock pathomechanizmusa
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Gyógyulás

1. ábra
A sepsis kezelése magában foglatja az antimikrobás (antibiotikus, antivirális, gomba
ellenes) gyógyszereket, mint oki therápiát. Kiegészítőként folyadék- és kalóriabevitel,
haemosubstitutio, inotrop szerek, immunglobulinok, cseretransfusio, granulocyta
transfusio, granulocyta stimuláló faktor adása, gépi ventillatio, pulmonalis hypertensio
ellenes kezelés (NO, Tolazolin, stb.), peritonealis dialysis (veseelégtelenség esetén) jön
szóba. Szükség lehet sebészeti ellátásra (pl. NEC esetében), idegsebészeti ellátásra (pl.
shunt sepsisben) is.
Az antibiotikus kezelés során figyelembe kell venni az újszülöttek, különösen a
koraszülöttek speciális pharmacokinetikai jellemzőit, ami a gyógyszer dózisának, a
bevitel gyakoriságának és formájának megválasztásában jelent feladatot. Az
újszülöttek extracelluláris tere nagy, ami miatt a gyógyszerek eloszlási tere is megnő,
ezért testsúly kg-ra nagyobb dózist kell számolni. Az alacsonyabb serum-albumin szint
miatt az antibiotikumok fehérjéhez való kötődése kisebb. Az enzymrendszer éretlensége
a májon keresztüli metabolizmusban okoz elégtelenséget, ami a felezési idö
meghosszabbodását eredményezi. Ugyanez érvényes a veseműködés éretlensége és /
vagy beszűkülése miatt az exeretiora is. Ezért fontos a veseműködés monitorizálása, és
a vesefiinkciók beszűkülésekor a gyógyszerek adagját csökkenteni kell, vagy a beviteli
intervallumot meg kell növelni. Sajnos egyelőre hazánkban ultramikro módszerek
nagyon kevés helyen állnak rendelkezésre a serum-gyógyszer szintek meghatározására.
Az antibiotikumok megválasztásánál figyelemmel kell lenni a várható kórokozóra,
amikor áltatában bakteriológiai lelet nélkül kezdjük el a therápiát. Ezt részben a kórkép,
részben az adott osztályon gyakrabban előforduló baktériumok, és azok antibiotikus
resistenciája kell, hogy meghatározza. Időről időre hasznos lehet a bakteriológiai leletek
értékelése, újra értékelése.
Érdekes, hogy a több évtizedes használat ellenére még mindig nagyon sokszor
beválik az Ampicillin-Gentamycin kombináció. Egyes vélemények szerint újszülöttben
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a gyógyszer-kombinációnak mindaddig tartalmazni kell az Ampicilline amíg a L.
monocytogenes fertőzést ki nem zártuk.
Egyre gyakrabban használunk III. generációs cephalosporinokat, más aminoglycosidokat. Ujabban a meropenem, imipenem is többször kerül bevetésre.
Staphylococcus fertőzések esetén vancomycin, teicoplanin is a választandó szerek közé
tartozik. Súlyos Candida sepsis esetén - vállalva a mellékhatásokat is - az Amphotericin
B adása elengedhetetlen. Az antivirális szerek közül leggyakrabban acyclovir! adunk.
Megoszlanak a vélemények az intravénás immunglobulinok alkalmazásáról.
Egyesek a therápia egyértelmű részének tekintik, mások ezt nem tartják szükségesnek.
A neonatális fertőzések megelőzésének lehetőségei.
Csökkenteni az intenzív ellátást igénylők számát
Újszülött osztályok épületi sajátosságait javítani
Zsúfoltság, elkülönítési lehetőség, fertőtlenítések
Egy szerhasználatos eszközök számának és minőségének javítása
Infúziós technika javítása
mindenképpen el kellene érni, hogy asepticus, infúziós
laboratóriumi körülmények között készített oldatokat
használjunk és ne az osztályon állítsák össze, nem optimális
feltételek mellett
Antimikrobás kezelés ismereteinek gyarapítása
El kellene érni, hogy a postgraduális képzésben, hasonlóan a
transfusiós tanfolyamhoz,
az
antimikrobás
kezelési
ismeretekről, pl. szakvizsgához vizsgát kelljen tenni.
Klinikai infectológiai szemlélet
Ma még nem gyakorlat klinikai infectológust alkalmazni,
noha az ő ismereteinek felhasználása a kórokozók
tenyésztésében, az antimikrobás kezelés megválasztásában, a
gyógyszer
kölcsönhatások
figyelembe vételében,
az
epidemiológiai szempontok meghatározásában elengedhetetlen lenne.
Surveillance
Magyarországon is elindult ez az „ellenőrzési" módszer,
kiterjesztése fontos lenne.
Személyzet számának, képzettségének, fegyelmének növelése
Csak kellő számú, magasan
képzett,
fegyelmezett
nővérekkel, asszisztensekkel, kisegítő személyzettel vehető
fel a küzdelem az infectiók ellen.
A hygiénés fegyelem betartása.
Fontosabb irodalom
1. Remington, JS. Klein, JO.(Eds.): Infectious diseases of the fetus & newborn infants.
Fourth Edition W.B Saunders 1995.
2. Isaacs,D. (Guest editor): Fetal and neonatal infections. Semin Neonatol 2:66-175.
1996.
3. Hajdi.Gy.: A neonatalis sepsis antimicrobás terápiája. Infektológia és klinikai
mikrobiológia 3: 9-15. 1996.
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Az antenatalis szűrővizsgálatok jelentősége a magzati és
újszülöttkori betegségek életkilátásaiban
Dr. Katona Márta
S2TE Gyermekklinika
Perinatológia
A születés körüli időszakban előforduló anyai és magzati problémákkal foglalkozó
tudomány. Szülészet, nőgyógyászat, neonatologia, gyermekkardiológia, gyermekszívsebészet, gyermeksebészet, genetika, mikrobiológia, pathológia.
Antenatalis diagnosztika I.
trimesteriszűrővizsgálatok
Noninvazív. Nuchalis translucencia mérése 10-14. hét között (M town 67%-ban
kiszűrhető). Transabdominal sonographia, transvaginalis sonographia, transvaginalis
magzati echocardiographia.
Invazív: Chorionbiopsia, amniocentesis.
Antenatalis diagnosztika II. trimesteri
szűrővizsgálatok
Noninvazív: Biokémiai markerek (AFP csökkent: chromosoma r., emelkedett: spina
bifida; HCG, oestriol, PAPP-A). Cardiotocographia, foetalis sonographia, transabdominális foetalis echocardiographia, köldökzsinór Doppler sonographia.
Invazív: Magzati vérvétel, köldökzsinór vérvétel, amniocentesis.
Antenatalis diagnosztika III. trimesteri
szűrővizsgálatok
Noninvazív: Cardiotocographia, magzati sonographia, magzati echocardiographia,
(CV szűrés - 18-22. hét), köldökzsinór áramlás Doppler vizsgálata, diastolés stopp+,
sürgősségi SC, fejbőr pulzoximetria, amnioscopia, magzati radiológiai vizsgálat, MR,
foetalis magnetocardiographia.
Invazív: Amniocentesis, fejbőr sav-bázis, p0 2 , magzati EKG, lézer spektroscopia,
(Sa0 2 ), magzati vérvétel, anyai vérvétel (ellenanyag*, indirekt Coombs), foetalis biopsia
CV szempontjából teratogén tényezők
Alkohol, nikotin, gyógyszerek (Thalidomid, Diphedan, barbiturat, valproat, diazepam,
Lithium, A vitamin, Salicylat, cytostaticum, sexhormonok, alvadásgátló). Drogok (Amphetamin, Cocáin). Ingadozó vércukor (hypoglycaemia, hyperglycaemia), hyperthermia,
irradiáció, hyperthermia, vírusfertőzések (Rubeola, CMV, Coxsackie), anyai
betegségek, (diabetes mellitus, phenylketonuria, pajzsmirigy b.), kemikáliák (ólom,
hexachlorophen, betadin, festékek, stb.)
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A foetalis echocardiography
indikációja
Szülészeti vizsgálat során CV gyanúja, anyai/apai congenitalis vitium (10%), testvér
congenitalis vitium (5% HBS esetén 10-15%), idős anyai életkor (>35 év), megelőző
spontán abortus(ok), teratogén hatású tényező, foetalis chromosoma rendellenesség,
foetalis egyéb malformatio, magzati arrhythmia, cardiovascularis hatású szerek (anyai
vagy magzati indikációval).
In utero detektált cardiovascularis
rendellenességek
Vizsgálati időszak: 5 év
Foetalis echocardiographia:
689 gravida
Congenitalis vitium:
20 (exitus: 8), opus: 6
Cardíomyopathia:
3 (exitus: 2)
Hydrops foetus:
4 (exitus: 2)
Ritmuszavar:
38
In utero halál:
2
Epidemiológiai adatok:
Családok, ahol 2 gyermek CV-os:
10
Családok, ahol apa/anya és 1 gyermek CV-os:
5
Magzati betegségek
Chromosoma rendellenességek
Nuchalis translucencia >3 mm
M. Down, CV.
Patau sy, Edwards sy
Congenitalis vitium
(HBS, CA VC, AoS, Fallot, univentricuiaris szív, stb.)
Fejlődési rendellenességek
Spina bifida, anencephalia, hernia diaphragmatica, polycystás vese, vese agenesia,
tumor, duodenum atresia, eosophagus atresia, hydrocephalus, stb. Hydrops foetus
Immun hydrops (Rh, ABO inkompatibilitás)
Non-immun hydrops (CMV, SVT, chromosoma r., hernia diaphragmatica, stb.)
Magzati distress
Akut hypoxia, ehr. intrauterin distress
Intrauterin retardatio
Cardialis decompensate (CV, SVT)
Anaemia
Foeto-foetalis transfusio, foeto-maternalis transfusio
Arrhythmia (SVT, VT, tocolyticus kezelés, A-V blokk)
Magzati infekciók
Vírus (CMV, Rubeola, Herpes, Parvovirus 19, Coxsackie, HIV, stb.)
Bacterialis (Strepto-B, E. Coli, Listeria, Neisseria, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia). Toxoplasmosis
A magzati betegségek terápiája
Primer preventio
Folsav supplementatio (400 mg/die) 50-70%-kat csökken a velőcsözáródási rendellenességek előfordulása. Multivitamin supplementatio (ELEVIT, MATERNA). Jól
kontrollált diabetes (ingadozó vércukor kivédése). Teratogén hatások kerülése.
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Secunder preventio
Terhesség termi nálása
Génterápia
Antenatalis terápiás lehetőségek
„ The fetus must be regarded as a patient!"
I.v. tocolysis
(Ca-antagonista, Indomethacin, MgSC>4, Béta-adrenerg szerek)
Antenatalis antibiotikum
Antenatalis steroid anyának
RDS preventio
Intraamniális surfactant transabdominalisan
RDS preventio, terápia
Antenatalis cardiovascularis terápia
Anyának p. o. vagy i. v. Digoxin, Verpamil stb.
Antenatalis anti-D prophylaxis
Anya i. v. gammaglobulin kezelése
In utero terápia
Amnioinfúzió In utero transfusio (0 Rh negatív vérrel)
Antenatalis magzati steroid
RDS preventio
Antenatalis magzati cardiovascularis terapia
Transumbilicálisan i. v.
Köldökzsinór kompresszió
In utero interventio
Polycystas vese drainage
Szívkatéterezés (ballonos valvuloplastica)
Fetalis sebészet
„ Fetal operation raises hope for some parents but lots of questions."
Szigorú indikáció
Risk/benefit mérlegelése. FETENDO (fetalis endoscopia videóval). Temporalis
trachealis occlusio (hernia diaphragmatica). Anaesthesia, uterus incisio, intraoperativ
sonographia, beavatkozás (trachealis incisio). Minimálisán invazív fetalis beavatkozások.
{Hot Topics'99 in Neonatology, Albanese, Harrison et al.)

Magzati malformatiók, ahol az antenatalis sebészet előnyös lehet
Lethalis betegségek.UTethTa billentyű, hydronephrosis, hernia diaphragmatica,
cysticus adenoid malformatio, sacrococcygeal is teratoma, iker-iker transzfúzió, aqueductus stenosis, teljes A-V blokk, kritikus aorta/pulmonalis stenosis, trachea atresia.
Nem lethalis betegségek: meningomyelocele, nyúlajak, farkastorok.
,/AUmnese, Harrison, Hol Topics'99 in Neonatology)

Postnatalis terápiás lehetőségek
Intenzív terápia (surfactant, gépi lélegeztetés), gyermeksebészeti műtétek, teljes
parenteralis táplálás, célzott antibiotikum, immunglobulin, vérkészítmények adása,
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interventiós kardiológia (Rashkind atrio-septostomia,
szívsebészeti műtétek, (TGA, TAPVD, PDA)

balionos

valvulo-plastica),

Az antenatalis diagnosztika jelentősége
Chromosoma rendellenességek
secunder preventioja, lethalis malformatiók
secunder preventiója, foetalis terápia, foetalis sebészeti beavatkozás, in utero transport a
megfelelő centrumba, adekvát intenzív terápia, elektív postnatalis gyermeksebészeti
műtét, elektív postnatalis szívsebészeti műtét.
Újszülöttkori morbiditás javul. Rossz életkilátásu betegségek secunder preventiója.
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nephrológiai betegségek

Az IgA nephropathia
Dr. Nagy Judit
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar II. sz. Belklinika és
Nephrológiai Centrum
Előfordulás
A leggyakoribb primer glomerulonephritis (GN) világszerte, gyakorisága függ
azonban az adott hely vesebiopsziás szokásaitól és a szűrővizsgálatok elterj edtségétől.
Diagnózis
Csak vesebiopszia alapján lehetséges. Jellemző=dominálóan IgA (plgA,) lerakódása
a mesangiumban és kevéssé gyakran a kapilláris kacsokban, gyakran IgG-vel és C3-al,
ritkán IgM-mel együtt.
Primer IgA NP (nephropathia): izolált, ismeretlen eredetű.
Secunder IgA NP: (IgA nephropathiával társuló betegségek).
Infekciók
hepatitis B vírus infekció
cytomegalovirus infekció
Epstein-Barr vírus infekció
HIV infekció
yersinia enterocolica infekció
Campylobacter jejuni infekció

haemophilus parainfluenzae infekció
Systemás betegségek
SLE
Henoch-Schönlein syndroma
Sjogren syndroma
Wegener granulomatosis
Rheumás

betegségek

ankylotisalo spondylitis
rheumatoid arthritis
psoriasisos arthritis
Májbetegségek
cirrhosis hepatitis
Gastrointerstinalis
coeliakia
Crohn betegség

betegségek

Haematológiai betegségek
kevert cryoglobulinaemia
cyclikus neutropaenia
idiopathiás thrombocytopaenia
Dermatológiai betegségek
dermatitis herpetiformis
erythema nodosum
Ophthalmológiai betegségek
uveitis
scleritis
episcleritis
keratoconjunctivitis sicca
Tumorok
vese carcinoma
mycosis fungoides
bronchus carcinoma
cutan T sejtes lymphoma
Egyéb
silicosis
sarcoidosis
diabetes mellitus
o,|-antitrypsin hiány
herediter angiooedema
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Klinikai kép a vesebiopszia

idején:

rekurráló makroszkópos haematuria (<40 é korban)

40-50 %

asymptomás proteinuria és/vagy haematuria

30-50 %

akut veseelégtelenség makroszkópos haematuriával (félholdakkal vagy anélkül)

5 %

nephrosis syndroma

5 %

chronikus veseelégtelenség

5-20 %

A makroszkópos haematuria jellegzetesen nyálkahártya infekciók mellett, azokkal
közel egyidöben lép fel.
Pathogenesis:
a mesangiális IgAI szerkezete kóros
rendellenes O - glycosylatio van az IgA] kapocs régiójában (a galactose és sialsav
tartalom i )
A kóros szerkezetű IgA, mesangiális lerakódása előfordulhat:
a) immuncomplexek formáj ában és b) aggregátumok formáj ában is.
Az IgA NP természetes lefolyása
20 éwel a kezdet (vesebiopszia) után
20-30% végstádiumú veseelégtelenség
40-50% lassan csökkenő vesefunkció
30-35% a vesefunkció megtartott
Rossz prognózisra utaló jelek
Klinikailag
férfi
se creat>150 pmol/l már a diagnózisnál
nincsenek macrohaematuriás epizódok
PU>1 g/die
hypertonia

Szövettanilag
kiterjedt glomerulosclerosis
félholdak>50%-ban
interstitiális fibrosis

Terápia lehetőségei: specifikus, nem-specifikus
Specifikus terápiás lehetőségek: csak a secunder IgA NP-ban, az etiológia illetve a
társuló betegségek alapján lehetséges. így például: coelicához társuló esetekben
glutenmentes étrend, alkoholos májcirrhosishoz társuló esetekben az alapbetegség
kezelése.
Nem specifikus kezelés IgA NP-ban (részben terápiás vizsgálatok evidencia szintje
alapján ajánlottak): Szoros vérnyomás kontroll, proteinuria csökkentése, immunológiai
események befolyásolása, fehérjében és sóban megszorított diéta, cardiovascularis
események korai prevenciój a
A terápiás javaslat fokozatai
A fokozat
Az evidencia szintje 1
B fokozat
Az evidencia szintje II
C fokozat
Az evidencia szintje III
Dfokozat
Az evidencia szintje IV, V, VI
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Vérnyomás és PU

csökkentése

Optimális vérnyomásérték <130/85 Hgmm, kissé módosul az érték a vesefunkció és
a proteinuria foka alapján. (Részleteket lásd: Hypertonia és Nephrológia 2001, 5 [S 1]
14. old.)
Terápia
ACEI: hypertoniát controllálja, progressziót csökkenti, proteinuriát csökkenti (A
ésB fokozat)
Angiotensin 11. receptor-I blockoló; hypertoniát controllálja, proteinuriát csökkenti.
ACEI + Angiotensin 11. receptor-J blockoló:
a proteinuriát csökkentő effektus
tovább javul.
ACEI vagy/plusz angiotensin II. receptor-1 blockoló kezelés iavaslata ma:
hypertonia, normotonia proteinuriával, ha >0,5-1 g/die (hypertonia nélkül is).
Immunológiai történések (és PU) terápiája
Corticosteroidok: Korai alkalmazásuk csökkenti a progressziót (A fokozat), a súlyos
proteinuriát csökkenti (C fokozat)
Halolaj: Csökkenti a progressziót (B fokozat), csökkenti a glomeruláris és
interstitiális gyulladást, proteinuriára nem hat (csak ACEI együttes adása esetén).
Corticosteroid és cyclophosphamid: Csak súlyos klinikai és szí eti kép esetén
javítja a prognózist (B fokozat).
Tonsillectomia:
Csökkenti a haematuriát, nem befolyásolj a a progressziót, rekurráló tonsillitisek esetén aj ánlható (C fokozat).
Alacsohy antigén tartalmú diéta: Csökkenti a proteinuriát és a szövettani gyulladást
(D fokozat), a fehérjeszegény diéta progresszió csökkentő hatása egyelőre nem bizonyított j ó evidencia-szintíí vizsgálatokkal, de a gyakorlatban használjuk.
Konkrét ajánlások a klinikai és szövettani képek alapján
Normotensio, normál vesefunkció, enyhe szövettani elváltozások: rendszeres kontroll.
Normotensio, normál vesefunkció, enyhe proteinuria (>0,5-1 /die): ACEI.
Rekurráló tonsillitisek makroszkópos haematuriás epizódokkal: rendszeres kontroll,
tonsillectomia (?)
Nephrosis syndromás IgA nephropathies

betegekben javasolt

kezelés

v e s e b i o p s z i á s lelet

i

miniinai change

mesangiális
sejtszaporulat

chronikus elváltozások
(glomeruláris sclerosis
interstitiális fibrosis)

4
steroid

normális
vesefunkció

csökkent
vesefunkció

1 *

ACEI

i

steroid

f

I

ACEI

i

h a l o l a j (?)

csökkent
vesefunkció

-

1

ACEI

J

h a l o l a j (?)
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Terápia
macrohaematuriához
társuló
vagy macrohaematuria
progresszióra utaló lefolyás esetén
vesebiopsziás lelet

félholdas ± focal is necrotisalo
elváltozások a glomerulusokban

I
vagy steroid
vagy steroid +
cyclophosphamid

acuttubulá

nélküli

gyors

-»c-

I
supportív terápia
(megfelelő hydrálás, sz.sz.
dialízis kezelés stb.)

Összefoglalás
IgA NP-ban kóros lgA[ keletkezik. Keletkezése, mesangiális lerakódása egyelőre
befolyásolhatatlan a primer formában.
Kulcskérdés a korai diagnózis. Ennek érdekében háziorvosok bevonásával javasolt:
vizelet szűrővizsgálatok végzése, kiszűrt pozitív vizeletleletű betegek nephrológiára
küldése, macrohaematuriás betegek nephrológiára (!) küldése, mérsékelt fokú haematuria és proteinuria esetén max. 1 éves követés után a kóros vizeletlelet fennmaradása
dysmorph, vvt-k ürítése esetén vesebiopszia javasolt.
A progresszió nagyfokban csökkenthető: jelentős proteinuriánál steroiddal, mérsékelt proteinuriánál, hypertoniánál ACEI kezeléssel, súlyos szövettani kép esetén
steroid+cyclophosphamiddal. Minden beteg rendszeres ellenőrzést igényel.
Optimális ellátáshoz: Háziorvosok, gyermekgyógyászok, belgyógyászok, nephrológusok összefogása szükséges.
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A fiatalkori lupus nephropathia
Dr. Sonkodi S á n d o r
Nephrologia-Hypertonia Centrum, Szeged
SLE
epidemiológiája
túlnyomórészt nőkben fordul elő
nö-férfi arány
pubertás előtt

2:1

serdülőkben

4,5:1

felnőttekben

8-12:1

60 év felett

2:1

Ritkább gyerekkorban mint felnőttekben, de van neonatalis és öregkori kiindulású is.
Fehérbőrűekben 50 megbetegedés esik 100 000 emberre. Vese érintettség 6 0 - 8 0 %
gyermekekben és serdülőkben, 4 0 - 7 0 % felnőttekben. Az összes lupus nephritises
eset 20-25%-a 20. életév előtt kezdődik, 5 éves kor alatt valószínűleg nagyon ritka.
A lupus nephritis
pathogenesise
Autoimmun betegség. Autoimmun ellenanyagok - a szervezet saját szövetei ellen,
főleg nucleosomakkal szemben (histon). Immunkomplex depositio a glomerolusokban és a tubulosokban. A complement rendszer aktivált. A C l q és C 4 többnyire
alacsonyabb mint a Cj. ANCA interpretálása nehéz antinucleáris ellenanyag jelenlétében (pozitív p-ANCA-nak is tekinthető. Genetikus tényezők: a női phenotipus jelentős rizikó. Az oestrogen járulékos tényező (nö:férfi arány változása az életkorral). Erősebb összefüggések MHC tényezőkkel: C4A vagy C4B allélekkel.
Infekciós kiváltó tényező: tbc, retrovirus. Gyógyszer okozta: hydralazin, procainamid.
A lupus nephropathia klinikai formái
Asymptomaticus haematuria vagy proteinuria, acut nephritis és/vagy nephrosis sy„
gyorsan progrediáló GI.N., krónikus veseelégtelenség.
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Az SLE diagnózis felállításához

használatos

kritériumok

Kritériumok

szenziti vitás

1.

pillangószárny-szerü bőrkiütés

57

spéci licitas
%
96

2.

discoid lupus (gyermekekben ritka)

18

99

3.

fotoszenziti vitás

43

96

4.

száj-nyálkahártya fekély

27

96

5.

arthritis (két vagy több ízületet érintő)

86

37

6.

serositis (pleuritis, pericarditis)

56

86

7.

renalis elváltozás (proteinuria>0,5g/n, sejtes cylinder)

51

94

8.

neurológia tünetek

20

98

9.

59

89

10.

haematologiai betegségek: haemolyticus anaemia,
leukopenia, lymphocytopenia, thrombocytopenia
immunológiai jelek: anti-nDNA, anti-Sm, LE poz.

85

93

11.

antinuclearis ellenanyag (ANA) pozitivitás

99

43

%

.

Bármelyik négy kritérium megléte diagnosztikus.
(Tan EM etai, Artritis Rheumat 25, 1271-77, 1982)
Az SLE klinikai jellemzői
gyerekkorban
20 életév alatt a betegség prevalenciájában 12 és 14 életév között egy csúcs figyelhető meg. A betegség indulásakor a gyerekek súlyosabban betegek, mint a felnőttek
és több szervi manifesztációval jelentkezik. Az első észleléskor gyakoribb klinikai
eltérések. Haematológiai: anaemia (többnyire pozitív Coombs test, leucopenia,
thrombocytopenia). Serositis (pleuritis, pericarditis). Neurológiai tünetek (fejfájás,
grand mai rohamok, súlyos psychoneurosis. Veseérintettség az esetek 80%-ában. A
veseelváltozások aránya a felnőttekével nagyjából megegyezik. Prognózis: néhány
évtizeddel ezelőtt szinte mindig halálos volt, 15 évvel ezelőtt már a 10 éves túlélés
48 és 80% között mozgott.
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Renalis tünetek lupus

nephritisben
%-os előfordulás

tünetek

100

proteinuria

45-65

NS
granulans cylinderek (ül.-ben)

30

vvt-cylinderek

10

microscopos haematuria

80

macroscopos haematuria

1-2

beszűkült veseműködés

30

akut veseelégtelenség

1-2
15-50

hypertonia
hyperkalemia

15

tubularis abnormalitasok
A lupus nephritis

60-80

klinikopatoh5giai összefüggései

(WHO)

Morphologiai csoportok

Renalis klinikai manifestatio

I. Normális v. minimális eltérés

rendszerint tünetmentes

El. Mesangiális nephropatia

kisfokú proteinuria és / vagy haematuria, normális vesefunkciő

[II. Focalis és segmentalis
proliferativ
IV. Diffus proliferativ
V. Membranosus

nephritises vizelet üledék, változó, de többnyire nephrosisos
proteinuria
nephritises és nephrosisos proteinuria (hypertonia) eltérő szintű
veseelégtelenség
NS

VI. Sclerotisao Gl.N.

inaktív üledék (szélesebb, viaszos cylinderek; veseelégtelenség)

Serologiai és immunológiai tesztek SLE-ben. Fontosabb autoimmun ellenanyagok
Antinuclearis ellenanyag: anti - nDNA (nativ) - a legnagyobb specifitású SLE-ben.
Extrahálható nuclearis antigének elleni ellenanyagok: histonok. Sm, Ro (SSA), La
(SSB). Antiphospholipid ellenanyagok: cardiolipin, lupus anticoagulans.
A lupus nephritis diagnosisa
Az SLE kritériumaiból legalább négy, az egyik mindig a vese. Lupus nephritis
előfordul más szervi manifestatio nélkül is. A complement rendszer gyakran aktivált
(hypocomplementaemia); alternatív úton is aktiválódhat. A CI q, C 4 , C 3 komponensek vérszintje alacsonyabb. A C 4 többnyire előbb csökkent, mint a C 3 (ha klaszszikus aktivációról van szó). Immunkomlexek gyakran kimutathatók. Antiphosphpolipid ellenanyag detektálható (antiphospholipid sy ). Az összes SLE eset 5-10%.
Lupus (nephropathia) differenciál diagnózisa fiatalokban
Rheumás láz, juvenilis rheumatoid arthritis, haemolyticus anaemia, Henoch-Schönlein purpura, kevert kötőszöveti betegség. A betegség kezdetekor 50%-ban gondolnak lupusra. Elkülönítés: ACR kritériumok, serologia.
(ACR=American College of Rheumatology)
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A lupus nephritis súlyosságát jelző klinikai prognosztikai tényezők
azotaemia, anaemia, thrombocytopenia, nephrosis sy., hypocomplementemia, hypertensio, a nephritis fennállásának tartama, a vesefunkció romlásának sebessége, immunológiai rendellenességek. A felnőtt korú lupus nephritises esetek prognosisa
jobb, mint a gyermekkorúaké.
A lupus nephritis kezelése
Enyhe nephritis
WHO II, enyhe III, és V NS nélkül,
normál vese funkció

. iúly.,.. i , . .
súlyos III, IV és V NS-val csökkent
vesefunkcióval ± hypertensio

10-15mg prednison/nap
+

lökés: methylprednisolon lg/nap i.v. 3
napig (ismételhető)
cyclophopsphamid l-3mg/kg/nap p.o.
(a vesefimkciótól fUggően)
12 hét után váltás azathioprin 2
mg/kg/nap ha vasculitis van, plazmacsere 7 napig

csak ha a vesefunkció kezd beszűkülni, 2 mg/kg azathioprin

A diffus preliferatív lupus nephritis kezelése
1 mg/kg/nap prednison 8 hétig, utána naponta 5 mg-al csökkentendő a fenntartó 0,25
mg/kg /nap. Lökés kezelés: 1 g methylprednisolon 3 napig, majd havonta 1 g 6 - 2 4
hónapig. Cyclophospamid p.o. vagy lökéskezelés Alternatív kezelési módok: azathiopsin 2 mg/kg/nap, kis dózis cyclophospamid és azathioprin (1 mg/kg/nap) kombinációja 3-6 hónapig, cyclosporin < 5 mg /kg/nap, mycophenolat mofetil 2x1 g/nap +
prednison. Járulékos kezelés: vérnyomáscsökkentés, ha kell (ACE gátló?), lipid ~
csökkentés, ha a betegnek hyperlipidaemiája van.
MP * CY

L
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0.8
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Probability that the serum creatinine level
would not double during the study period
by treatment group.
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Follow-up, mo
(Gourley M Fet al. Ann. Int. Med. 125.
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549-57,/998)

A lupus nephritis és kezelésének

komplikációi

A lupus komplikációi, a
kezelés súlyosbíthatja

A kezelés komplikációi

A felelős szer

thrombosis

Cushingoid alkat

cortocosteroid

neoplasia

osteoporosis

corticosteroid

infectio

pepticus fekély (vérzés)

corticosteroid

steril csont-necrosis

cataracta

corticosteroid

accélérait atherosclerosis

diabete mellitus

corticosteroid

leukopenia

gonadalis funkciócsökkenés

cyclophosphamid

thrombocytopenia

cholostasis

azathioprin

magzatelhalás

csontvelő elégtelenség

minden cytoloxicus szer

A hemodializált veseelégtelen betegek kezelése SLE-ben
Multicentrics vizsgálat az USA-ban.

n=
túlélés 33 hónap után

Veseelégtelen
SLE

Veseelégtelen
n e m diabeteses

1029
73%

2114
65%
(Nissenson AR, Port F K; QJ Med. 1990)

Vesetranszplantáció lupusos veseelégtelenségben
Régebben kontraindikáll volt (a betegség visszatér a graftban?). Ma a fiatalok a cardaver donor vesét előnyben részesítik. Kontrollált vizsgálatok szerint nem volt
lényeges különbség a graft túlélés és a betegség progressziója szempontjából a nemlupusokkal összehasonlítva.
(Nissenson AR, Port FK, Q J Med 74, 63-76, 1990)
A lupusos és nem-lupusos veseelégtelen betegek transplantatioja az USA-ban
US Renal Data System 1987-1995.
L u p u s nephritis o k o z t a v e s e e l é g t e l e n s é g
(n = 5.863)

Más eredetű veseelégtelenség
(n = 4 6 3 141)

kor

. 40.3 ± 14.8

60.5 ± 15.7 <0,0071

nő

4.774 (81,4%)

213.554 (46,1%) <0.0001

2.980 (50,8%)

302.986 (65,4%) <0.0001

2.483 (42,3%)

133.991 (28,9%)

faj fehér
fekete

transplantatio donor szerint
élő

658 ( 11,2%)

10.463 (3,5%) <0,0001

cardaver

1.236 (21,0%)

51.019(11,0%)

(Ware M, Am J Kidney Dis, 35, 915-22, 2000)
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Halál okok lupus nephritis

kapcsán

Halál okok

Gyerekek

Felnőttek

veseelégtelenség

48 (38%)

94 (28%)

fertőzés

46 (37%)

104 (31%)

más szervi aktivitás

21 (17%)

42(13%)

IHD/CVA

2(1,6%)

12 (4%)

pulmonalis embolia

2 (1,6%)

9(3%)

pulmonalis hypertensio

2 (1,6%)

0

5 (4%)

72 (22%)

126

333

SLE-től független vagy ismeretlen ok
összhalálozás

Az antiphospholipid syndroma
Klinikai kritériumok: 1. vascularis thrombosis 2. terhességi morbiditás a) egy vagy
több váratlan intrauterin magzatelhalás, h) egy vagy több koraszülés, c) egy vagy
több spontán vetélés. Laboratóriumi kritériumok: 1. IgG és/vagy IgM anticardiolipin
ellen-anyag. 2. Lupus anticoagulans a plazmában. Az antiphospholipid ellenanyag
sy. diagnózisa akkor állítható fel, ha mind a klinikai kritériumokból, mind a laboratóriumiakból legalább egy jelen van.
Lupus nephritis és a terhesség
Gyakori a spontán abortus, perinatalis magzati halálozás. A magzati prognózis
nemcsak az SLE aktivitásától, hanem a vesefunkciótól, NS jelenlététől, és a hypertoniától is függ. Ismétlődő abortusok esetén phospholipid sy.-ra. gondolni kell.
Néhány SLE-és anyának ú.n. neonatalis sy.-val születik a gyermeke (dermatitis, haematologiai rendellenességek, több szervi eltérés, izolált congenitalis szívblokk).
Nagy a rizikó a hypertonia kialakulásához. A terhesség rossz prognózisú a magzatra
nézve, de az anya lupus nephritisére is.
„The treatment of lupus nephritis has been one of the succes stories of nephrology
during the past few decades."
(J. Stewart Cameron
Lupus Nephritis in children and adolescence
Pediat. Nephrol. 8, 230-249, ¡994)
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A gyermekkori glomeruláris betegségek szövettani klasszifikációja
Dr. Iványi Béla
SZTE Pathológiai Intézet
A glomerulus szerkezete
A veseműködés egyik része a plasma szűrése. A filtrációt a glomerulus különleges
szerkezete teszi lehetővé. A glomerulus a mesangiumbó! és a vele anatómiailag szoros
kapcsolatban levő kapilláriskacsokból épül fel.
A vér a vascularis póluson lép be a glomerulusba, ill. azon keresztül távozik onnan. A mesangium az afferens és efferens arteriolafalak összefekvéséből képződik. A
mesangiumnak két összetevője van: a matrix és a mesangiális sejtek.
matrix basalis
membrán-szerű anyag. A mesangiális sejtek nagy része módosult simaizomsejt, kis része pedig csontvelői eredetű macrophag. A mesangiális sejtek összehúzódásukkal a
kapilláriskacsokban áramló vér mennyiségét szabályozzák.
A glomeruluskapillárisokra lábnyúlványos hámsejtek, a podocyták tapadnak. A
podocyták képzik a glomeruláris basalis membránt (GBM-t). A GBM három rétegű. A
podocyták alatt helyezkedik el a lamina rara externa, ez a lamina densában folytatódik,
végül a subendothelialis lamina rara interna következik. A lábnyúlványok „talpa" a
lamina rara externába mélyed. A talpak adhéziós molekulákat, pl. alfa-3-béta-l
integrint, dystoglycant, stb. fejeznek ki, amelyek a podocytákat szorosan a GBM-hez
rögzítik. A dystoglycan kifejeződésének megszűnése a lábnyúlványréteg ellapultságát
(„lábnyűlványfusio") eredményezi. A talpak megalin molekulákat is tartalmaznak. A
megalin alacsony denzitású lipoprotein-receptor, a podocyták endocytosisában vesz
részt. Képződhetnek ellene antitestek (=> kísérletes membranosus nephropathia). A
lábnyúlványok közötti szűk réseket vékony cytoplasma-réteg fedi, ezen keresztül
történik a filtráció. A rések fenntartását speciális fehérjék, mint pl. a nephrin (=> cong.
nephrosis syndroma), a podocin és a CD2-AP fehérje biztosítják. A filtrációs hártya
feletti lábnyúlványrészt negatív töltésű podocalyxin molekulák borítják. A lábnyúlványok talpi, filtrációs hártya és a hártya feletti régiójához a podocyták actin cytoskeletonja kapcsolódik. Az actin cytoskeleton a lábnyúlványréteg lapossá válásában
központi szerepet játszik.
A GBM-t számos extracelluláris mátrix-fehérje építi fel, ezek közül a IV-es típusú
kollagént, a laminint és a heparánszulfát glükózamínoglikánokat (agrin, perlekán, stb.)
említjük meg. A fo összetevő a IV-es típusú kollagén. A molekulát alfa-láncokból álló
heterotrimérek alkotják. A trimérekben születéskor többnyire csak alfa-1 és -2 lánc van
jelen. Felnőttkorra az alfa-3-at, -4-et és -5-öt tartalmazó trimerek jutnak túlsúlyba, az
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alfa-1 és -2 láncok csupán subendotheliálisan vannak jelen. A IV-es típusú kollagén
molekula örökletes károsodása Alport-nephropathiához vezet. A Goodpasture-antigén
(=> anti-GBM nephritis) az alfa-3 láncban helyezkedik el.
A kapilláriskacsokat luminálisan a nagyszámú finom pórust tartalmazó kapillárisendothel béleli, saját basalis membránja nincs. A GBM felnőttkorban átlagosan
300-360 nm vastag.
A podocyták és a glomerulust határoló hámsejtréteg, a Bowinan-t... közötti tér a
vizeleti tér, ebbe csepeg a filtrálódon folyadék, amely a vizeleti póluson keresztül a
tubulusba jut.
A plasma szűrése
A filtráció a glomeruluskapillárisokban levő hidraulikus nyomás hatására, a plasmában oldott anyagok elektromos töltése és molekulanagysága alapján valósul meg. A
GBM, a podocyták és az endothel negatív töltésüek (glomeruiáris polyanion). Az
elektromos taszítás a negatív töltésű nagy fehérjemolekulákat, pl. az albumint az
érpályában tartja. Az endothel-pórusok és a lábnyúlványok rései biztosítják, hogy a
kapilláriskacsokon keresztül csak víz és kis molekulasúlyú anyagok jussanak a vizeleti
térbe. A glomeruiáris filtrátum mennyisége 150-170 l/nap.
A glomerulusok morfológiai alapél változásai
Az elváltozás érinthet minden vagy majdnem minden érgomolyt: dijfus laesio, vagy az
érgomolyok felénél kevesebbet: focaíis laesio. Az elváltozás a glomeruluson belül magába
vonhat minden kacsot: globális laesio, vagy csak néhány kacsot: szegmentális laesio.
Fénymikroszkóppal az alábbi elváltozások észlelhetők:
Sejtdússág. Mesangiális vagy endocapillaris lehet. Mesangiális sejtszaporulatról akkor
beszélünk, ha egy-egy szegmentumban három vagy több mesangiumsejt helyezkedik el. Az
endocapillaris sejtdússágot endothelsejt-szaporulat és a kapillárisok ürterében felhalmozódó
leukocyták (intracapillaris exsudatio) hozzák létre.
Membranoproliferatív laesio. Igen intenzív mesangiális sejtdússág folytán lebenyezetté
vált glomerulus-szegmentumok, mesangiális sejtinterpositio miatt ezüstözéssel kettős kontúrú
kapilláriskacsok jellemzik. A sejtinterpositio úgy jön létre, hogy mesangiális sejtek kúsznak a
kapilláris-endothelsejtek és a GBM közé. Az elváltozást mesangiocapillaris laesiónak is
nevezik.
Membranosus laesio. Haematoxylin-eosin festéssel vastag kapilláriskacsok látszanak. A
laesiót subepithelialis immunkomplexek hatására létrejövő GBM-reakció alakítja ki. A GBM
az immunkomplexek mellett kezdetben kitüremkedik (ezüstözéssel a GBM-on „tüskék" észlelhetők), majd körbeveszi az immunkomplexeket és így az eredetileg subepithelialis
depozitum intramembranosussá válik, ugyanakkor a GBM jelentősen megvastagszik.
Mesangiális matrix-kiszélesedés. Lehet globális ill. noduláris. Utóbbi centruma jobbára
sejtmentes. Régóta fennálló kiszélesedésben IV-es típusú kollagén rakódik le (globális ill.
noduláris sclerosis).
Szegmentális hyalinosis és sclerosis. A glomerulus egy részletében jön létre, a
kapillárisok extracelluláris matrix-felszaporodás miatti obliteratiója, habos plasmájú sejtek
megjelenése, luminalisan fehérje insudatio („hyalínos óriásdepositum"), a podocyták GBMről való leválása, a károsodott szegmentum Bowman-tokhoz történő kitapadása (synechia),
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IV-es típusú kollagén szaporulat jellemzi. A folyamat egyre több szegmentumot von magába,
idővel az egész glomerulus hegesedik.
Félhold-képződés. Bármilyen eredetű kapilláriskacs-repedés alkalmával fibrin kerül a
vizeleti térbe, ennek hatására a vizeleti teret parietális hámsejtjekből, gyulladásos sejtekből és
extracelluláris anyagból képződött szövetszaporulat tölti ki. A félhold összenyomja a kapilláriskacsokat.
Glomeruláris sclerosis. A glomeruluskárosodás végállapota: az egész glomerulus hyalinos gömbbé alakult.
Csak elektronmikroszkóppalészlelhttő
elváltozások:
A glomeruláris polyanion károsodására a podocyták lábnyúlványainak lapossá válása és a
sejtjunctiók átrendeződése („lábnyúlvány-fusio") utal. Nephrosis syndromában a podocyták
cytoplasmájában gyakran észlelni reszorbeált lipideket és fehérjecseppeket, valamint microvillosus transzformációt, azaz a sejtek vizeleti térbe türemkedő microvillus-szerü nyúlványait.
Denz-depozitum betegségben a GBM szalagszerű, erősen elektron-denz átalakulása jön létre.
A glomeruláris betegségek
patomechanizmusa
A glomeruláris betegségek egy részét immunkomplexek okozzák, más része nem
immunkomplex eredetű. Az immunkomplexek keletkezhetnek a glomerulusban in situ, vagy
keringő immunkomplexek rakódnak le az érgomolyban. Az immunkomplexek aktiválják a
komplementrendszert és gyulladásos mediátorok szabadulnak fel. Hatásukra lobsejtek vándorolnak a glomerulusba, amelyekből toxikus szabad oxigéngyökök, citokinek, növekedési és
egyéb faktorok válnak szabaddá, és ezek a komplementrendszer végtermékével (C5B-C9)
együtt károsítják a glomerulus alkotóelemeit. A glomerulusok károsodása fehérjevizelést
okoz. Ha a glomerulusban túlzott mértékben képződnek fibrogenetikus anyagok, a gyulladás
sclerosisba torkollik. A fibrogenetikus anyagok közül a transforming growth factor (TGF)betát emeljük ki.
In situ
immunkomplexek
Az antigén lehet a glomerulus saját alkotórésze vagy az érgomoly valamelyik komponenséhez kötődő, nem glomeruláris eredetű molekula. Az antigének ellen második lépésben
ellenanyagok, majd immunkomplexek képződnek.
Intrinsic antigén a megalin molekula és a Goodpasture-antigén. A megalin-ellenes ellenanyagok podocytákat károsító subepithelialis immunkomplexeket képeznek, a komplementrendszer az alternatív úton aktiválódik. Az IF vizsgálat szemcsés depozitumot igazol
(=> membranosus nephropathia). A Goodpasture-antigén a GBM-ban folytonosan jelen van,
ezért az ellene termelődő anti-GBM autoantitesteket az IF vizsgálat a glomeruláris kapillárisok mentén lineáris depozitumként észleli
anti-GBM nephritis).
Az extrinsic antigén töltése alapján implantálódhat a glomerulusba: postinfectiv
glomerulonephritisben kationos baktérium-antigének kötődnek az anionos GBM-hez. Az
antigénlerakódás kémiai kötés révén is létrejöhet: IgAl-polymerek cukormolekulái szelektíven kötődnek a mesangiális mátrix szénhidrátjaihoz (=> IgA nephropathia).
Keringő'
immunkomplexe.
Az antigén exogén és endogén lehet. A külvilágból származó leggyakoribb bakteriális
antigén streptococcális ill. staphylococcális eredetű, a leggyakoribb virális antigén pedig a
hepatitis B és a C vírusból származik. Az endogén anti^é-.ck között a DNS- és a tumorantigének a leggyakoribbak. Az immunkomplexek lerakódásának helyét a komplexek
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nagysága és töltése szabja meg. A nagyobbak subendothelialisan és a mesangiumban, a kisebbek subepitheiialisan rakódnak le. Az erősen kationos komplexek subepithelialis, az enyhén
anionosak subendothelialis és mesangiális elhelyezkedésüek. Az erősen anionos immunkomplexek a glomerulusban nem tudnak lerakódni.
Nem immunkomplex-természetű glomeruluskárosodás
Podocytákra toxikus

tényezők.

A giomeruláris polyaniont károsító anyagok. A glomeruláris polyanion lábnyúlvány
betegségben T-sejtek által termelt citokin, focalis sclerosisban albumin permeabilitáí'
előidéző anyag hatására, továbbá nem-steroid gyulladásgátlók mellékhatásaként károsodik.
Transzdifferenciációt előidéző anyagok. A focalis sclerosis ún. kapilláriskacs-collapsus
sal járó variánsában, valamint humán immundeficiencia vírus (HlV)-nephropathiában köze
lebbről még nem azonosított anyag hatására a podocytákban normálisan jelen nem levő
macrophag- és cytokeratin epitópok jelennek meg, morfológiailag a podocyták megnagyobbodnak és proliferálnak.
A lábnyúlványok közötti rések integritásának zavara. A finn-típusú congenitális
nephrosis syndromában a nephrin molekulát szintetizáló gén mutációja mutatható ki.
A komplementrendszer alternatív útjának aktiválódása. Denz-depozitum betegségben
a komplementrendszer alternatív útjának konvertáza ellen nem tisztázott mechanizmussal
autoantitest (Cj-nephriticus faktor) termelődik, amely megakadályozza a konvertáz inaktiválódását és a C] a GBM-ben lerakódva glomerulonephritis! idéz elő.
Glomeruluskacs-necrosis. Az ANCA („anti-neutrophilic cytoplasmic antibodies")-pozitív vascuiitisekben a neutrophil granulocytákból felszabaduló toxikus szabad gyökök és
proteolytikus enzimek, anti-GBM nephritisben pedig a GBM-ellenes autoantitestek a glomeruiuskacsok necrosisát váltják ki.
Hiperfiltrációs glomeruluskárosodás. Bármilyen eredetű, jelentős nephronszám-csökkenés hozza létre. A még működő, kompenzatórikusan megnagyobbodott glomerulusokban a
GFR biztosítására csökken az afferens és efferens arteriolák érellenálása, amelynek hatására
növekszik a glomerulusok vérátáramlása. Az érellenállás csökkenése kifejezettebb az afferens
arteriolákban, mint az efferens arteriolákban, ezáltal fokozódik az intrakapilláris hidraulikus
nyomás. Mindezek a maladaptív hemodinamikai eltérések károsítják a glomeruluskapillárisokat és a mesangiumot, klinikailag jelentős fehérjevizelés jelentkezik. A folyamat előrehaladtával szegmentális, majd globális sclerosis alakul ki. A szöveti képet a „Szegmentális
sclerosis és hyalinosis" alapelváltozásnál ismertettük, A hiperfiltrációs károsodás az alapfolyamatra rakódva végstádiumú veseelégtelenséget idéz elő.
Renális

fibrogenesis

A folyamatban központi szerepet játszik a kötőszövet-képződését serkentő növekedési
faktor {„connective tissue growth factor", CTGF), amely a glomeruláris hegesedés és az
interstitiális fibrosis közös mediátora. TGF-béta-szaporulat, maladaptív haemodinamikai
károsodás, emelkedett vércukorszint, stb. CTGF képződést vált ki a mesangális sejtekben, a
podocytákban, a parietális hámsejtekben, a vesecsatornahámsejtekben és az interstitiális
fibroblastokban. A CTGF extracelluláris matrix-szaporulatot, részjelenségeként kollagénszaporulatot okoz.
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A glomeruláris
betegségek
Nevezéktan
Szövetileg a glomerulus megbetegedése nem mindig jár sejtszaporulattal, az ilyen
típusú betegségeket (glomerulo)nephropathiának
nevezik. A sejtdússággal járó betegségek a „valódi" proliferativ glomerulonephritisek. Egyes betegségeket nem a fénymikroszkópos eltérések, hanem az IF vagy az elektronmikroszkópos kép alapján neveznek
el. Ilyen az IgA nephropathia, a vékony-basalis-membran nephropathia, vagy a denzdepozitum betegség. Más betegségeket szerzői néven vagy egyéb módon nevezve
tárgyalnak: pl. Alport nephropathia, finn-típusú congenitalis nephrosis syndroma, stb.
A glomeruláris betegségek klinikopatológiai csoportosítása
Nephrosis syndromával járó betegségek; a glomerulusok nem sejtdúsak
(glomerulonephropathiák)
•
Lábnyúlvány betegség (minimális elváltozású nephropathia)
•
Focal is sclerosis
•
IgM nephropathia
•
Membranosus nephropathia
Nephritis syndromával járó betegségek; a glomerulusok sejtdúsak
(glomerulonephritisek)
•
Endocapillaris proliferativ
glomerulonephritis
•
Membranoproliferatív
glomerulonephritis
•
Dem depozitum betegség
•
Félholdas glomerulonephritis
Haematuriávai járó betegségek
•
IgA nephropathia
•
Diffus mesangiális proliferativ glomerulonephritis
•
Focalis proliferativ és necrotizáló glomerulonephritis
•
Vékony-basalis-membran nephropathia
•
Alport nephropathia
Idült veseelégtelenséggel

járó betegségek; a glomerulusok

scleroticusak

Nephrosis syndroma egy éves kor alatt
•
Finn-típusú congenitalis nephrosis syndroma
•
Diffus mesangiális sclerosis
Nephrosis syndromával járó betegségek; a glomerulusok nem sejtdúsak.
Lábnyúlvány betegség (minimális elváltozású nephropathia).
Patogenezis. Keringő, a podocyták lábnyúlványait és a glomeruláris polyaniont
reverzibilisen károsító citokin hozza létre, CTGF nem képződik.
Morfológia
Szabad szemmel nephrosis syndroma fennállására jellemző eltéréseket látni: a
vesekéreg a proximális csatornákban felhalmozódott zsfrcseppek miatt pöttyözötten
sárga, markánsan elkülönül a barna velöállománytól.
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Mikroszkóppal a glomerulusokban nincs eltérés. Mivel nephrosis syndromában a
tubulusfolyadék a csatomahámsejtek visszaszívó kapacitását meghaladó mennyiségű
fehérjét és zsírt tartalmaz, a proximális tubulushámsejtekben fehérjecseppek tömege
észlelhető (hyalincseppes degeneratio), esetenként habos sejtes átalakulás is létrejön.
Az immunfluorescens (IF) vizsgálat immunkomplexeket nem igazol.
Elektronmikroszkóppal a podocyták ¡abnyuivanyanak ,,fusióia", sejttestjeik régiójában microvillosus transzformáció figyelhető meg.
Klinikai jellegzetességek. A betegség bármely életkorban előfordulhat, a leggyakoribb a 2-5 éves korú gyermekeknél. Gyermekkorban inkább a fiúk, felnőttkorban a
férfiak és nők egyenlő arányban betegszenek meg. A nephrosis syndroma minden
előzmény nélkül vagy enyhe fertőzéses tünetek után, esetleg védőoltást követően jelentkezik. A proteinuria általában szelektív, 20 g/die értéket is elérhet. A serumban a C3komplement-szint normális, az IgG-szint alacsony, esetenként a normálérték 20%-át
sem éri el. Gyakori a spontán remisszió. Steroid kezelésre a fehérjevizelés megszűnik,
tehát a kórjóslat jó. Az immunglobulin-hiány hajlamosít fertőzéses megbetegedések
kialakulására.
Másodlagos lábnyúlvány betegség. Felnőtteknél társulhat Hodgkin-kórhoz és más
lymphoproliferatív betegséghez, kialakulhat továbbá nem-steroid gyulladásgátló gyógyszer szedését követően.
Focalis sclerosis
(focalis-szegmentális glomeruláris hyalinosis és sclerosis).
Patogenezis. Keringő, podocytákra toxikus anyag hozza létre. A glomeruláris
polyanion diffúzán károsodik, a podocyták gócosan degenerálódnak és leválnak a
GBM-ről. Jelenleg még nem ismert, hogy a podocyták képesek-e regenerálódni vagy
sem. A károsodott és/vagy levált podocyták levált podocyták környezetében CTGF
képződik és szegmentális sclerosisba torkolló kacskárosodás alakul ki. Az irreverzibilis
kacskárosodás létrejöttét számos kutató azzal magyarázza, hogy a podocyták - a
glomeruláris endotheisejtekkel ellentétben - nem képesek regenerációra.
Morfológia.
Szövetileg a glomerulus-átmetszetek egy részében - fóként a vascularis pólus mellett
- szegmentális hyalinosis és sclerosis észlelhető, a nem-károsodott részletekben nincs
eltérés. Más átmetszetekben globális sclerosis, megint más átmetszetekben ép mesangium és kacsok látszanak. A sclerotikus folyamat egyre több glomerulust von magába,
másodlagosan interstitalis fibrosis és tubulus atrophia alakul ki. A tubulointerstitiumbaij
esetenként jelen vannak habos sejtek.
Az IF vizsgálat a sclerotikus szegmentumokban C3-t és IgM-t mutat ki, az észlelet
valószínűleg nem-specifikus insudatio következménye.
Elektronmikroszkóppal lábnyúlvány-fusio, microvillosus transformatio, gócosan a
podocyta GBM-ról való leválása figyelhető meg.
Születhet minimális-elváltozású nephropathia kórisme focalis sclerosisban, ha a
szegmentális laesio nem került a biopsiás mintába. A nem helytálló diagnosisra rámutat
a steroid-rezisztencia. Ilyenkor javasolt a biopsia ismétlése.
Ha a vesebiopsia asymptomaticus proteinuriás egyénből származik és a három
vizsgáló módszerrel csak enyhe globális glomeruláris hegesedés, enyhe arteriola hyalinosis, enyhe intimális fibroelastosis, némf interstitiális fibrosis és tubulus atrophia
állapítható meg, csupán életkorral járó eltéréseket látunk. 20-40 éves egyéneknél a glomerulusok 10%-a, 41-60 éveseknél pedig a glomerulusok 20%-a globálisan heges lehet.
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Klinikai jellegzetességek. A betegség egyaránt kialakulhat gyermeknél és felnőtteknél, A betegek jelentős része nephrosis syndromás. Előfordulhat asymptomaticus
proteinuria is, ilyenkor véletlen szűrővizsgálat deríti ki a fehérjevizelést. A biopsia időpontjában a betegek egy része hypertensiós és a serum-creatinin szint kóros tartományban van. A serum-C3-komplement-szint normális. A steroid kezelés nincs hatással a
kórképre. A betegség lefolyása változó, a betegek többsége 5 - 1 0 év után vesepótló
kezelésre szorul. Ha veseátültetésre kerül sor, a betegség többnyire az ojtványban is
kiújul.
Másodlagos focalis sclerosis. A focalis sclerosis kórismézése kizárásos alapon
lehetséges.
A szegmentális hyalinosis és sclerosis laesio számos betegségben létrejön ugyanis,
amelyek fennállására mindig gondolni kell:
•
Egyoldali vese-agenesia
•
Oligomeganephronia
•
Jelentős nephronszám-pusztulással járó állapot
•
Sarlósejtes anaemia
•
Nagyfokú elhízás
•

Cyanosissal járó congenitális vitium

•
•
•
•
•

Heroin nephropathia
HIV-nephropathia
Öregedő vese
Gyógyult focalis proliferatív/necrotizáló glomerulonephritis
Vesico-ureteralis reflux fennállása

IgM nephropathia.
Patogenezis. Nem tisztázott. A nephropathia a lábnyúlvány betegség és a focalis
sclerosis köztes formája lehet.
Morfológia. Mikroszkóppal enyhe diffúz globális mesangiális sejtdússág, IF vizsgálattal mesangiálisan szemcsés IgM és esetenként C3, elektronmikroszkóppal a podocyták lábnyúlványainak a fusiója jellemzi. Ultrastruktúrái is vizsgálattal az esetek
60%-ában a mesangiumban diszkrét, enyhén elektron-denz gócok megfigyelhetők.
Klinikai jellegzetességek. A betegek nephrosis syndromásak, fennállhat mikroszkópos haematuria. A nephrosis syndroma többnyire steroid-dependens. A betegek egy
része meggyógyul, más részükben a fehérjevizelés állandósul, amelyhez lassan progrediáló vesefunkció-romlás társul.
Membranosus
nephropathia.
Patogenezis. Nem tisztázott. Állatkísérletes membranosus nephropathiában megfigyeltek alapján megalin-ellen képződött autoantitest szerepét tételezik fel, bár az autoantitestet emberben nem tudták kimutatni. A kórkép kialakulásában genetikai fogékonyság szerepet játszik, ugyanis a kórkép fehéreknél a HLA DR3 antigént, japánok
esetében pedig a HLA DR2 antigént hordozóknál gyakoribb.
Morfológia.
Szövetileg a glomeruluskapillárisok a betegség korai szakaszában nem mutatnak eltérését, később diffúzán megvastagodnak. A tubulointerstitiumban esetenként habos sejtek megfigyelhetők. Ha a betegség előrehalad, arteriola hyalinosis, glomerulosclerosis,
interstitiális fibrosis és tubulus atrophia alakul ki.
Az IF vizsgálat a kapilláriskacsok mentén szemcsés festődésű IgG-t és C3-at észlel.
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Az elektronmikroszkópos vizsgálat a korai fázisban subepithelialis, később pedig
intramembranosus depozitumokat mutat ki. A lábnyúlványok folytonos réteget képeznek.
Klinikai jellegzetességek. Az egyik leggyakoribb glomeruláris betegség, elsősorban
a 30-40 év közötti felnőtteknél jelentkezik. A betegek többsége nephrosis syndromás, a
semm-C3-komplement-szint normális. A kórlefolyás egyénenként változik. Gyakori a
spontán remissio és a kiújulás. A nephrosis syndroma állandósulhat, a GFR nem változik vagy lassan romlik. A betegek 25%-ánál 10 év alatt végstádiumú veseelégtelenség
alakul ki. A biopsia időpontjában nehéz megmondani, kik azok a betegek, akiknek a
sorsa a végstádiumú veseelégtelenség. Szegmentális glomeruláris hegesedés, arteriola
hyalinosis, interstitiális fibrosis, hypertensio, 180 umol/L feletti serum creatinin érték,
10 g/die feletti persistáló proteinuria kedvezőtlen kimenetelt valószínűsít.
Másodlagos membranosus nephropathia. Az esetek egyharmadát képezi, a
vesebetegség az ok megtalálásával és leküzdésével kedvezően befolyásolható:
•
Fertőzések: hepatitis B, syphilis, malaria quartana
•
Autoimmun betegségek: SLE, rheumatoid arthritis, Sjogren syndroma, Hashimotothyreoiditis
•
Gyógyszerek: arany, penicillinamin, captopril
•
Malignus daganatok: carcinoma (tüdő, vastagbél, emlő, stb.), melanoma, nem-Hodgkin lymphoma
•
Diabetes mellitus
•
Vese-allograftban de novo
Nephritis syrtdromával járó betegségek; a glomerulusok
sejtdúsak.
Endocapillaris proliferatív glomerulonephritis
(poststreptococcali s glomerulonephri ti s)
Patogenezis. „A" csoportba tartozó Streptococcus béta-haemolyticus fertőzés során
keletkezett keringő vagy in situ képződött immunkomplexek hozzák létre, a
komplement-rendszer aktiválódik. A restitutio ad integrum gyógyuló esetekben CTGF
nem képződik.
Morfológia.
A makroszkópos elváltozások nem-specifikusak. A vese proliferatív glomerulonephritisekben általában 25-50%-al megnagyobbodott, a felszín sima, metszlapon a kéregállomány halvány, 7 - 8 mm széles, pontszerű vérzésekkel tarkított.
Mikroszkóppal a glomerulusok szembetűnően sejtdúsak. A kapillárisokat neutrophil
granulocyták, monocyták, eosinophil granulocyták és lymphocyták tömik el, a proliferáló endothelsejtek duzzadtak. A mesangium sejtjei is felszaporodnak. Az érgomolyokban
alig van vörösvértest. Kevés félhold előfordulhat. Nagyszámú félhold csak ritkán képződik. Az interstitium vizenyősen kiszélesedett, gócokban enyhén mononuclearis sejtek
szűrik be. A tubulusok űrterében glomeruláris eredetű vörösvértestek és lobsejtek találhatók. Az artériák és arteriofák szembetűnő eltérés nélküliek. Ha a biopsiára több héttel
a tünetek jelentkezése után kerül sor, a glomerulonephritis lehet membranoproliferatív
vagy mesangiális proliferatív jellegű.
Az IF vizsgálat a glomeruluskapitlárisok mentén, valamint a mesangiumban IgG és
C3 tartalmú szemcsés depozitumokat mutat ki.
• I)
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Elektronmikroszkóppal nagy, bölénypúpszerü („humps") elektron-denz gócok észlelhetők subepithelialisan. Kisebb gócok subendothelialisan és a mesangiumban is jelen
lehetnek. Az intrakapillaris lobsejtek nemritkán közvetlenül a GBM-hez simulnak.
Klinikai jellegzetességek. Tüszős mandulagyulladás, pyoderma, stb. után egy-négy
héttel, többnyire 6-12 éves gyermekeknél nephritis syndroma jelentkezik. A serumban
az antistreptolysin titer (AST) jelentősen megemelkedett, a C3-komplement-szint alacsony. A betegség az esetek 95%-ában önmagától, restitutio ad integrum gyógyul, 4%ában 10-15 éven belül végstádiumú veseelégtelenség alakul ki, 1%-ában pedig
félholdas glomerulonephritis) klinikai képe bontakozik ki. A kedvező kórlefolyás miatt
vesebiopsiára csak atípusos klinikai kép esetén kerül sor.
Postinfectiv glomerulonephritis. Endocapillaris glomerulonephritist létrehozhat
staphylococcus, pneumococcus, gram-negativ bacillus ill. treponema is. A klinikai kép
és a morfológiai elváltozások hasonlítanak a poststreptococcalis glomerulonephritishez.
Membranoproliferatív glomerulonephritis
(mesangiocapillaris glomerulonephritis).
Patogenezis. Keringő, ill. in situ képződött immunkomplexek hozzák létre, a komplement-rendszer aktiválódik. Az antigénstimulus nem ismert.
Morfológia.
Szövetileg a glomerulusokban membranoproliferatív iaesio észlelhető: a kifejezett
mesangiális sejtdússág a glomerulusokat lebenyezetté teszi, a mesangi is sejtinterpositio miatt a kapilláriskacsok kettős kontúrúak. Endocapillaris sejtszaporulat nem jellemző. Félholdak előfordulnak. A tubulointerstititumban előfordulhat habos sejtes átalakulás, az interstitium vizenyős, mononuclearis sejtek szűrik be gócosan. A glomeruláris
lobosodás hegesedik, ezzel párhuzamosan interstitiális fibrosis és tubulus atrophia
alakul ki.
IF vizsgálattal IgG, C3, esetenként C l q tartalmú szemcsés festődésü subendothelialis és mesangiális immundepozitumok észlelhetők.
Az elektronmikroszkópos vizsgálat a fénymikroszkópos és az IF észleleteket megerősíti.
Klinikai jellegzetességek. Az idősebb gyermekek és a fiatal felnőttek betegsége,
nem gyakori. A betegek többségénél nephritis syndroma jelentkezik, melyhez
nephrotikus nagyságrendű proteinuria vagy nephrosis syndroma társul. Előfordul
azonban, hogy az acut nephritis syndroma, a makrohaematuria vagy a subnephrotikus
proteinuria és stabil vagy csökkenő GFR a vezető tünet. A betegség nemritkán felső
légúti bakteriális vagy virális fertőzést követően alakul ki. A serumban a C3-komplement-szint alacsony. A betegség lassan progrediál, a betegek többségénél 10 év
elteltével végstádiumú veseelégtelenség alakul ki.
Másodlagos membranoproliferatív glomerulonephritis idült immunkomplex betegségekben keletkezik:
•
Diffus proliferatív lupus glomerulonephritis
•
Hepatitis C vírus fertőzéshez társult cryoglobulinaemiás glomerulonephritis
•
Hydrocephalus internus kezelésére alkalmazott ventriculo-atriális sönt fertőződése
•
Endocarditis infectiosa
Denz-depozitum
betegség
Patogenezis. Pontosan nem ismert. A kórkép valamilyen autoimmun mechanizmus
és a komplementrendszer állandósult aktiválódásának eredményeként jön létre, ugyanis
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a betegek többségében az érpályában egy immunglobulin - a C3 nephriticus faktor kering, ami megakadályozza a C3 konvertáz (C3bBb) inaktiváiódását. A komplementrendszer károsítja a GBM-t, elektronmikroszkóppal a GBM feltűnően elektron-denzzé
válik. A denz-depozitum betegség lehet szisztémás, ugyanis az elektron-denz átalakulás
nemcsak a vesében, hanem a lép, a szem és a plexus choríoideus basalis membránjaiban
is létrejön.
Morfológia.
Mikroszkóppal a glomerulusokban az esetek többségében membranoproliferatív
laesio észlelhető. Előfordul azonban mesangiális proliferativ glomerulonephritis, focalis
és szegmentális necrotizáló glomerulonephritis, esetleg félholdas glomerulonephritis
formájában is.
IF vizsgálattal szalagszerüen C3 festődés észlelhető a glomeruluskapillárisok mentén, valamint elszórt gócokban a mesangiumban. Immunglobulinok és korai komplement-tagok nincsenek jelen. C3 szalagszerüen a tubuláris basalis membránok és a
Bowman-tok basalis membránja mentén is jelen lehet.
A diagnosis! a GBM, a mesangium, a Bowman-tok basalis membránjának és a tubulusok basalis membránjának elektronmikroszkópos vizsgálattal kimutatott elektron-denz
átalakulása biztosítja.
Klinikai jellegzetességek.
Igen ritka, fiiként a tizenévesek betegsége. A tünetek és a kórlefolyás a membranoproliferativ glomerulonephritisnél leírtakkal egyeznek.
Megjegyzés.
Mivel a denz-depozitum betegség szövetileg többnyire membranoproliferatív
glomerulonephritis formájában jelentkezik és a klinikai tünetek, valamint a kórlefolyás
denz-depozitum betegségben és membranoproliferatív glomerulonephritisben hasonló, a
két kórképet számos tankönyv együtt tárgyalja. Az immunkomplexek által létrehozott
kórképet l-es típusú membranoproliferatív glomerulonephritisnek, a denz-depozitum
betegséget pedig II-es típusú membranoproliferatív glomerulonephritisnek nevezik. E
fejezet szerzője az egymástól patogenezisében, immunmorfológiai és ultrastrukturális
eltéréseiben teljesen eltérő betegségeket külön tárgyalja.
Félholdas glomerulonephritis
Definíció és paíogenezis
Félholdas glomerulonephritis^! akkor beszélünk, ha a glomerulusok több mint
50%-ában félhold képződik. A glomerulusok IF lelete alapján patogenetikailag - a
gyakoriság csökkenő sorrendjében - három csoportot különítünk el:
Necrotizáló félholdas glomerulonephritis immundepozitum nélkül. A glomerulonephritis! ANCA-pozitív necrotizáló kisér-vasculitis hozza létre.
Félholdas glomerulonephritis szemcsés immundepozitummal.
Ide a postinfectiv
glomerulonephritis, a membranoproliferatív glomerulonephritis, a lupus glomerulonephritis, a Henoch-Schönlein nephropathia, stb. diffúz félhold-képződéssel járó esetei
tartoznak.
Félholdas glomerulonephritis lineáris immundepozitummal (anti-GBM nephritis). A
GBM IV-es típusú kollagénje aifa3-Iáncában elhelyezkedő Goodpasture-antigén ellen
alfa-3 lánc-ellenes keringő autoantitestek képződnek, amelyek a GBM-hez kötődve
súlyosan károsítják a glomerulusokat.
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Anti-GBM nephritis. Ritka, főként fiatal férfiaknál jelentkezik. Az anti-GBM
autoantitestek a betegek egy részénél a tüdő basalis membránjaihoz is kötődnek, ekkor
tüdővérzés, dyspnoe és vérköpés jelentkezik. A tüdővérzés és a vesebetegség tünetegyüttesét nevezik Goodpasture syndromának.
Morfológia
Szövetileg a glomerulusokban a kacsokat összenyomó sejtdús félholdak látszanak. A
kacsokban gyakran keletkezik ruptura, a környező vizeleti térbe sejttörmelék és erősen
eosinophil anyag folyik ki. A ruptura néha a Bowman-tokra is ráterjed és a lobosodás a
periglomeruláris interstitiumot is macába vonja. Az interstítiumban vizenyő és kifejezett
gócos mononucleáris sejtes beszürödés észlelhető, az infiltrátumokban plasmasejtek is
jelen vannak. Az interstitiális gyulladás néha granulomatosus jellegű. A lobosodás
idősülésével a félholdak sejtdússága csökken, a sejtek helyén kollagén szaporodik fel és
ún. fibrocellularis félholdak alakulnak ki, a glomerulus hegesedik, az interstítiumban
fibrosis, a tubulusokban atrophia keletkezik.
IF vizsgálattal a glomeruluskapillárisok mentén lineáris IgG festődés látszik,
amelyhez nem mindig társul C3-pozitivitás. A félholdak igen intenzíven festődnek
fibrin-ellenes savóval. A tubuláris basalis membránokban az esetek mintegy felében
szintén létrejöhet lineáris IgG depozíció (anti-tubuláris basalis membrán nephritises
komponens).
Az elektronmikroszkópos vizsgálatnak nincs diagnosztikus szerepe,
Goodpasture syndromában a tüdőben mikroszkóppal az alveolusokban friss vérzés
és régebbi vérzés jeleként haemosiderin-tartalmű macrophagok látszanak, IF vizsgálattal a az alveoláris basalis membránok mentén lineáris IgG festődés figyelhető meg.
Klinikai jellegzetességek.
A betegek acut nephritis vagy nephroso-nephritis syndromásak, a vesefunkció
hétről-hétre romlik és hónapokon belül végstádiumú veseelégtelenség alakul ki. Ha a
vesebiopsiát a tünetek jelentkezése után 2-3 héttel elvégzik, a diagnosis birtokában a
betegség korszerű terápiás eljárásokkal kedvezően befolyásolható. Sajnos az anti-GBM
nephritis, ill. a Goodpasture syndroma mortalitása a korszerű kezelési sémák alkalmazása ellenére is számottevő. A halált az immunsuppressiv kezelés során fellépő sepsis,
opportunista fertőzés, ill. a tüdővérzés okozza. Ha a beteg a halálos szövődményeket
elkerüli, a végstádiumú veseelégtelenség kialakulása késleltethető. Gyógyult eseteket is
ismertettek.
Haematuriával járó glomeruláris

betegségek

IgA nephropathia.
Patogenezis. Nem ismert pontosan. Virális, ill. bakteriális légúti vagy tápcsatornái
fertőzés, esetleg ételfehérjék hatására a nyálkahártyában túlzott mértékű IgA szintézis
jön létre. Nagy mennyiségben jutnak a keringésben nyálkahártyái eredetű, kórosan
glikolizálódott IgAl-polymerek, amelyeket a máj nem tud teljes mértékben kivonni
onnan. A polymerek és a mesangális matrix szénhidrát komponensei között létrejövő
lektinszerű kémiai kötés következtében a polymerek lerakódnak a mesangiumban,
alternatív úton aktiválják a komplementrendszert és mesangális sejtproliferációt, matrixfelszaporodást, TGF-béta és CGTF túlképződést hoznak létre. A növekedési faktorok
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szegmentálís glomerulosclerosist idéznek elő. A haematuria patomechanizmusa nem
tisztázott.
Morfológia.
Mikroszkóppal az esetek többségében focális vagy diffus mesangiális proliferativ
glomerulonephritis észlelhető, a mesangiális sejtdússág és matrix-szaporulat mértéke
egyénenként változik. A kacsokban gyakran szegmentális sclerosis, a heges részletnek a
Bowman-tokhoz történő kitapadása észlelhető. Előfordulhatnak félholdak. Az arteriolákban a hypertensióhoz képest súlyosabb hyalinosis lehet jelen. Az interstitium gócokban fibrotikus, a fibrotikus területeken a tubulusok sorvadtak. További típus az érdemleges eltérés nélküli glomerulusok, ill. a sclerotizáló glomerulonephritis formájában
jelentkező IgA nephropathia.
A kórismét az IF vizsgálattal megfigyelhető intenzív szemcsés mesangiális IgA
festödés biztosítja, az IgA-hoz társulhat C3 ill. gyengébb intenzitásban IgG és/vagy IgM
festődés.
Elektronmikroszkóppal
a podocyták
alatti
mesangiumban
elektron-denz
depozitumok figyelhetők meg, a GBM folytonos. A mesangiális matrixban fibrillumok
és kollagénrostok fordulhatnak elő.
Klinikai jellegzetességek. Az egyik leggyakoribb glomerulonephritis, jelenleg nincs
specifikus gyógyszere. A serum-komplement(C3) szint normális. A betegség
tünetlanilag két csoportra osztható:
Heveny felső légúti fertőzés vagy heveny gastroenteritis után 1-2 nappal a vizelet
húslészerűvé válik, deréktáji tompa fájdalom kisérheti. A betegek többnyire tizenéves
fiúk vagy fiatal felnőtt férfiak. A makrohaematuriás epizód többször visszatér, ennek
ellenére a kórjóslat jó.
Szűrővizsgálattal asymptomatic us mikrohaematuriára derül fény, amelyhez változó
fokú proteinuria (0,5-2 g/die) társul. A haematuria glomeruláris eredetét a vizeletüledékben levő dysmorph vörösvértestek bizonyítják. A betegek 30 év felettiek, az
előfordulást illetően nemi különbség nincs. A biopsia időpontjában rendszerint fennáll
enyhe hypertensio, a serum-creatinin szint enyhén vagy mérsékelten megelemelkedett.
A vesefunkció a betegek többségében lassan romlik, 10-15 év alatt végstádiumú
veseelégtelenség alakul ki.
Egy tanulmány szerint ha a biopsia időpontjában a serum-creatinin érték a 150 umol/Lt, a proteinuria mértéke meghaladja az 1 g/napot, 7 évvel később a betegek 80%-nál
végstádiumú veseelégtelenség alakul ki. A szöveti eltérések közül prognosztikai értéke
van a diffus mesangális sejtproliferációnak, a globális glomeruláris hegesedés
mértékének, az interstitiális fibrosis súlyosságának és a félholdak számának.
Másodlagos IgA nephropathia:
•
Idült, főként alkoholos eredetű májbetegségek
•
Immunológiai betegségek: rheumatoid arthritis, spondylarthritis ankylopoietica, Reitersyndroma
•
Glutén-szenzitív enteropathia
•
Dermatitis herpetiformis
Diffus mesangiális proliferativ glomerulonephritis.
Patogenezis. Immunkomplexek által létrehozott megbetegedés, egyes esetei gyógyuló
endocapilláris glomerulonephritisnek felelnek meg, más esetei idiopathiásak.
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Morfológia.
•
Szövetileg globális-diffus mesangiális sejtprolíferácíó észlelhető, a kapilláriskacsok
nyitottak. A sejtdússágot mesangialis matrix kiszélesedés kiséri, a folyamat sclerosisba
torkollhat.
•
Az IF vizsgálat mesangialis szemcsés IgG és C3 lerakódást igazol, a depozitumok
elhelyezkedését az elektronikroszkópos vizsgálat megerősíti.
Klinikai jellegzetességek. Relatíve gyakori megbetegedés. Haematuriát, máskor
haematuriát és proteinuríát, megint máskor nephrotikus nagyságrendű fehérje vize lést
okoz. A kórjóslat általában kedvező, néha azonban végstádiumú veseelégtelenség alakul
ki.
Focalis proliferativ

és necrotizáló

glomerulonephritis

Patogenezis. Az esetek egy része idiopathiás, más részét IgA nephropathia, lupus
nephritis, Henoch-Schőnlein nephropathia, mikroszkópos polyangitis, Wegenergranulomatosis, anti-GBM nephritis, ill. subacut bakteriális endocarditis enyhe vesemanifesztációja okozza.
Morfológia.
Az idiopathiás formában a glomeruláris proliferáció focalisan-szegmentálisan
képződik, amelyhez egy-egy glomerulusban gócos necrosis és fibrin-1 válás társul. Az
IF vizsgálat immunkomplexeket általában nem vagy csak nyomokban igazol.
A diagnosist az említett betegségek kizárásával lehet felállítani. Mivel gócos
elváltozásról van szó, a diagnosishoz elegendő glomerulus-szám biztosításához két
szövethenger szükséges.
Klinikai jellegzetességek. Az idiopathiás forma ritka. A leggyakoribb tünet a
kiújuló haematuria, ill. a haematuria és a mérsékelt proteinuria. Az esetek egy része
végstádiumú veseelégtelenségbe torkollik.
Vékony-basalis- membrán

nephropathia

Patogenezis. Nem ismert pontosan. Nem tudjuk, hogy a vörösvértestek milyen
mechanizmussal jutnak át a vékony GBM-en. A familiáris formát az Alport
nephropathia jó kórlefolyású variánsának tartják, számos családban ugyanis a IV-es
típusú kollagén molekula alfa-3 vagy alfa-4 táncát kódoló gén mutációját figyelték meg.
Morfológia.
•
Szövetileg a glomerulusok épek.
•
Az IF vizsgálat nem igazol immunkomplexeket.
•
Elektronmikroszkóppal a GBM-ben a lamina densa globálisan elvékonyodott; az átlagos
GBM-vastagság felnőtteknél az esetek többségében 250 nm alatti (az élettani érték alsó
határa 300 nm).
Klinikai jellegzetességek. Viszonylag gyakori betegség. Sporadikus előfordulású,
ill. autoszómális dominánsan öröklődő lehet. A betegek gyermekkoruktól életük végéig
- megszakításokkal vagy állandóan - mikrohaematuriásak. Proteinuria nem észtelhető
vagy minimális mértékű. A vesefúnkció jó, nem változik. Az örökletes formában a
betegek egy részénél neurogén eredetű halláscsökkenés mutatható ki.
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Alport nephropathia
Patogenezis Az Alport syndromát a IV-es típusú kollagén molekula alfa-1-5 láncait
kódoló gének (AI-A5) mutációja hozza létre. Az A1 és az A2 gén a 13-as
kromoszómán, az A3 és az A4 gén a 2-es kromoszómán, az A5 gén pedig az X
kromoszómán helyezkedik el. Az Alport syndroma X kromoszómához kötött formájában az A5 gén, autoszómálís recesszív formájaban ; z A4 vagy az A3 gén mutációja
észlelhető. Az autoszómális domináns öröklődésű forma az alf "
- ?lfa-4 láncot
kódoló locus közelebbről meg nem határozott károsodásával kapcsolatos. A mutáció
miatt a GBM-böl hiányzik a kódolt alfa-lánc, amit a szervezet alfa-1 vagy -2 lánccal, Vös és Vl-os típusú kollagénnel, valamint lamininnal pótol. A pótlás lehetővé teszi a
normális glomerulogenezist, a glomeruláris fiitrációt és a permszelektivitást, de felnőttkorra végstádiumú veseelégtelenség alakul ki.
Morfológia.
A szöveti elváltozások nem-specifikusak és a beteg életkorától függően változnak. A
biopsiás minta gyermekeknél eltérés nélküli lehet. Tizenéveseknél és fiatal felnőtteknél
a glomerulusokban enyhe mesangális kiszélesedés és sejtdússág, a kapillárisfalak
megvastagodása, szegmentális sclerosis és hyalinosis, elszórtan globális sclerosis
figyelhető meg. A tubulusokban hyalincseppes degeneráció és gócos tubulus atrophia,
az interstitiumban habos sejtek és változó fokú fibrosis észlelhető.
IF vizsgálattal az X kromoszómához kötött formában a férfiak GBM-ében és
tubularis basalis membránjában nem mutatható ki az alfa-3, alfa-4 és alfa-5 lánc, míg
azok a nőknél mozaikszerűen vannak jelen. Az autoszómális recesszív formában egyik
nemnél sem mutatható ki a GBM-ben az alfa-3, alfa-4 és alfa-5 tánc; a tubularis basalis
membranban viszont csak az alfa-3 és alfa-4 lánc hiányzik, az alfa-5 lánc jelen van. A
mutációhoz képest szélesebb spektrumú alfa-lánc hiányra jelenleg még nincs kielégítő
magyarázat.
Az elektronmikroszkópos észlelet a betegségre diagnosztikus: vastagabb és
vékonyabb kapilláriskacs-részletek váltakoznak. A vastagabbakban a GBM lemezesen
felrostozódott, a vékonyabbakban egy vagy több rétegben elvékonyodott lamina densa
helyezkedik el.
Klinikai jellegzetességek. Az Alport syndroma ritka, túlnyomórészt férfiakban
jelentkező, az esetek kis részében autoszómális recesszív, esetleg autoszómális
domináns öröklődésű betegség. A tünettaní hármas lassan progrediáló vesebetegségből,
neurogén eredetű nagyothallásból, valamint látászavarból áll. A vesebetegség a
gyermekkorban haematuriával kezdődik. Ehhez később proteinuria, a serum-creatinin
érték progresszív emelkedése ill. hypertensio társul. A proteinuria nephrotikus fokú is
lehet. A végstádiumú veseeléglelenség kialakulása férfiaknál családról családra
változik, 20-50 éves kor között következik be. Veseátültetés esetén a cadaver-vesében
jelenlevő alfa-3 láncok tartalmazzák a Goodpasture-antigént, ezért az Alport
nephropathiás beteg immunrendszere az alfa-3 láncok ellen autoantitesteket képez és a
beültetett vesében anti-GBM nephritis alakul ki. A nagyothallás 15 éves kor után
kezdődik, kezdetben csak audiometriás vizsgálattal észlelhető. A látászavar csak a
betegek 15-30%-ában jelentkezik, többnyire lenticonus anterior okozza: a szemlencse
középső része az elülső csarnokba boltosul.
Köröm-térdkalács („nail-patella") syndroma
Igen ritka megbetegedés. Az V-ös típusú kollagén alfa-1 láncának géndefektusa
miatt a körömágyak dysplasiája, a térdkalácsok hypoplasiája vagy hiánya, prominens
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csípőtövisek, a radius-fej subluxatiója és GRM eltérések jellemzik. Elektronmikroszkóppal a GBM gócosan megvastagodott, benne elszórtan elektronsugarat átengedő,
világosabb kirágott területek, ezekben kollagénrostok figyelhetők meg. Klinikailag
proteinuria, microhaematuria, hypertensio észlelhető. Végstádiumú veseelégtelenség
csupán a betegek 10%-ában fejlődik ki.
Idült veseelégtelenséggel járó betegségek; a glomerulusok

Pato genezis

sclerotikusak.

A glomeruláris betegségek végállapota, létrejöttében központi szerepe van a TGFbéta és CTGF bioszintézisének.
Morfológia.
A vesék szimmetrikusan zsugorodtak, tömegük egyenként 80 g körüli. A felszín
durván szemcsézett, metszlapon az állomány tömött, a kéregállomány elvékonyodott, a
kéreg-velő határ elmosódott.
Szövetileg a glomerulusok többnyire sclerotikus gömbbé alakulnak. Vannak nyitott,
hypertrophiás glomerulusok is, ezekben az alapbetegség, pl. membranoproliferatív
glomerulonephritis, félholdas glomerulonephritis esetleg felismerhető. Az interstitium
diffúzán fibrotikus, gócosan mononucleáris lobsejtes beszűrődést tartalmaz. A
tubulusok sorvadtak, számos csatorna-átmetszet hypertrophiás, ürterükben halvány
eosinophil anyag van.
Az IF és az elektronmikroszkópos vizsgálat csak ritkán diagnosztikus értékű.
Klinikai jellegzetességek
A serum-creatinin érték tartósan 450 umol/1 felett van. Ultrahangvizsgálattal igazolt,
8.5 cm-nél kisebb vesék, renális hypertonia, renális anaemia, hyperphosphataemia,
hypocalcaemia, renális osteodystrophia észlelhető. A vizeletmennyiség kompenzáló
polyuriás fázis után 200-500 ml-re csökken és uraemiás tünetek fejlődnek ki. A betegek
csak vesepótló-kezeléssel - haemodialysissel, peritoneális dialysissel - tarthatók életben
(végstádiumú veseelégtelenség). Számos betegség, pl. a focális sclerosis, az IgA
nephropathia lehet annyira tünetszegény, hogy a betegség csak az idült veseelégtelenség
állapotában válik nyilvánvalóvá és ilyenkor a patológus a kiváltó okra biztonsággal nem
tud állást foglalni.
Nephrosis syndroma egy éves kor alatt
Egy éves kor alatt csak ritkán jelentkezik nephrosis syndroma. Okozhatja finn típusú
congenitális nephrosis syndroma, diffus mesangiális sclerosis, lábnyúlvány betegség,
membranosus nephropathia, focális sclerosis ill. lupus glomerulonephritis.
Finn típusú congenitális nephrosis syndroma
Patogenezis
A nephrin molekulát szintetizáló gén mutációja miatt a podocyták lábnyúlványai
közötti filtrációs rések károsodnak.
Morfológia
Éretlen glomerulusok, mesangiális sclerosis, egyes proximális tubulusok és a
Bowman-tok microcysticus tágulata, interstitiális fibrosis és tubulus atrophia jellemzi.
Klinikai jellegzetességek
Autoszómális
recesszív
öröklődésű,
Finnországban
viszonylag
gyakori,
Magyarországon ritka betegség. Az érintettek általában koraszülöttek, a placenta a
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normálisnál nagyobb Az első hetekben jelenkezá nephrosis syndromához haematuria és
egyre súlyosbodó azotaemia társul. A betegek nem érik meg az egy éves kort.
Diffus mesangiális sclerosis
Patogenezis
Nem ismert.
Morfológia
Szövetileg a kapilláriskacsok összeestek, a mesangiummal együtt sejtmentes,
sclerotikus „labdaszerú" képletekké alakultak. A sclerotikus
érgomolyokat
koronaszerűen borítják a podocyták. A tubulointerstitiumban fibrosis és tubuius atrophia
figyelhető meg.
Klinikai jellegzetességek
A nephrosis syndroma általában a 6. hónap után jelentkezik (infantilis nephrosis
syndroma), a veseműködés romlása lassúbb, a halál 2-3 éves korban következik be. A
kórkép Magyarországon igen ritka.
System ás lupus erythematosusban keletkező
glomerulonephrítis
Patogenezis
A nephritist keringő, sejtmag-ellenes antitesteket tartalmazó immunkomplexek
renális depozíciója hozza létre, a komplement-rendszer a klasszikus úton aktiválódik.
Az immunkomplexek lerakódnak a glomerulusokban, továbbá a kisartériák és az
arteriolák falában, ritkábban a tubuláris basalis membránokban, a peritubuláris
kapillárisok mentén és az interstitiumban. A glomeruláris immunkomplexek subepithelialisan, intramembranosusan, subendothelialisan és a mesangiumban helyezkedhetnek el.
A glomeruláris gyulladás súlyossága a subendothelialis immunkomplexektöl függ: a
komplexek száma arányos az intrakapilláris sejtszaporulat és a glomeruluskacs-necrosis
mértékével. A subendothelialis immunkomplexek nemritkán összefolynak és a kapilláriskacs H-E-festéssel rézdrótszerűen vastaggá válik („wire loop lesion").
A kiserek falában lerakódó immunkomplexek ritkán idéznek elő fibrinoid necrosissal és lobosodással járó arteritist, inkább hyalinos arteriolosclerosisban megnyilvánuló „lupusos vasculopathiát" hoznak létre.
A tubulointerstitiális immunkomplexek okozhatnak tubulusfunckció-zavarral járó
lymphocytás tubulointerstitiális nephritist, de jelen lehetnek klinikai következmények és
gyulladásos beszürődés nélkül is.
A lupusos betegekben képződhetnek anti-foszfolipid antitestek, ilyenkor a vesében
thromboticus microangiopathia alakul ki.
Morfológia.
Szövetileg aktív, ill. idősült elváltozások látszanak. Az elváltozások önállóak vagy
keverednek attól függően, hogy a biopsiára a veseérintettség jelentkezésekor vagy
később, egy újabb fellángolást követően kerül sor.
Aktív folyamatra utal a glomerulusban a sejtproliferáció súlyossága, a necrosis és a
karyorrhexis jelenléte, a haematoxylin-test, a sejtdús félhold, az intracapillaris
leukocyta-exsudatio mértéke, a hyalin és/vagy fibrin thrombusok jelenléte és a drótkacslaesio; az arteriolák immunkomplex-eredetű hyalinosisa, a necrotizáló arteritis; az
interstitium gócos mononuclearis sejtes beszürődése és a tubulusok degenerációja
és/vagy necrosisa.
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Idősült folyamatra utal a glomeruláris sclerosis, a fibrosus félhold, az interstitiális
fibrosis és a tubulus atrophia.
A glomeruláris megbetegedés megnyilvánulhat mesangiális nephropathia, focális
proliferativ glomerulonephritis, diffúz proliferatiív glomerulonephritis, membranous
nephropathia, ill. előrehaladott sclerotizáló glomerulonephritis képében (ld. táblázat).
Az IF vizsgálat szemcsés IgG, C l q , C3 festödést igazol, az immunkomplexek
tartalmazhatnak IgA-t és IgM-t is (full house"-pozitivitás). A fibrin-pozitivitás
kacsnecrosist ill. félholdat jelez. A lupus nephritisre nagyon jellemző a Clq-, ill. a „ful!
house"-pozitivitás. A tubulushámsejtek magja néha az IgG savóval halványan festődik.
Ez az endogén ANA-pozitivitás a lupus nephritis diagnosztikus markere.
Ultrastrukturálisan három jelenség jellemző a lupus glomerulonephritisre: a
mesangiális, a subendothclialis és a subepitheliális immunkomplexek gyakran együtt
fordulnak elő; az elektron-denz depozitumokban ujj lenyom atszerü rajzolat alakulhat ki
(„fingerprints"); esetenként tubuloreticuláris zárványtestek látszanak a glomerulus
endothelsejtjeiben. Az ujjlenyomatszerü rajzolatot valószínűleg cryoglobulin hozza
létre. A tubuloreticuláris képletek interferon hatására keletkeznek.
Klinikai jellegzetességek
A szisztémás lupus erythematosus (SLE) generalizált autoimmun betegség, főleg fiatal és
középkorú nőknél jelentkezik. A kórlefolyást fellángolások és megnyugvások jellemzik. Az
SLE-ben szenvedő beteg sorsát a lupus nephritis, ill. a cerebrális lu r , is súlyossága szabja
meg, a többi szervi szövődmény steroid kezeléssel általában jól uralhnó. A vese érintettsége
az esetek legalább kétharmadában kialakul, klinikailag nephrosis syndroma, nephritis
syndroma, nephroso-nephritis syndroma, gyors lefolyású („rapidly
progressive")
glomerulonephritis, asymptomatikus proteinuria és/vagy haematuria, ill. tubulusfunkció-zavar
formájában jelentkezhet. A nephrosis syndroma különösen gyakori. A serum-creatinin szint
normális vagy emelkedett lehet, a serum C3-komplement szint alacsony. A SLE specifikus
serologiai markerei: a kettős-spírálú DNS-ellenes antitest és/vagy az anti-Sm ellenanyag az
esetek jelentős részében pozitív; a nem-specifikus markerek közül az anti-nuclearis antitestek
(ANA) szinte mindig kimutathatók. A korszerű terápiás sémák javítottak a lupus nephritis
kórjóslatán, ennek ellenére nemritkán végstádiumú vesebetegség alakul ki. A lupus nephritis
a vese-allograftokban kiújulhat.
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Az aktív lupus glomerulonephriüs kliiiikopalol<>>;iai csoportosítása*
Morfológiai kórisme

Klinikai tünetek

Fontosabb ti

Mesangialis
nephropathia

Enyhe proteinuria
és/vagy haematuria,
normális vesefunkció

Enyhe mesangialis sejtdússág;
mesangiális immunkomplexek

Focal is proliferativ
glomerulonephritis

Üledékben cylinderek,
mérsékelt proteinuria

Kifejezett mesangiális sejtdússág,
szegmentálisan akcentuált aktív
laesiók ¿félholdak;
mesangiális és subendothelialis
immunkomplexek

Diffus proliferativ
glomerulonephritis

Nephritis syndroma,
nephrosis syndroma,
hypertensio, változó
fokú renális insufficientia

Mesangiális és perifériás sejtdússág
membranoproliferatív laesio,
drótkacs-laesio, necrosis,
lehet 50%-nál több félhold,
tubulointerstitialis nephritis;
mesangiális, subendothelialis,
subepithelialis + tubulointerstitialis
immunkomplexek

Membranosus
nephropathia

Nephrosis syndroma

Membranosus laesio;
ubepithelialis + mesangiális .
immunkomplexek

* A mesangiális és
glomerulonephritis
kulhatnak. Az aktív
eltérések súlyossága
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a membranosus nephropathia jobb, a focalis, ill. diffus proliferativ
rosszabb prognózisú. Az enyhébb formák súlyosabb formákba alalaesiókhoz rendszerint idült laesiók társulnak. A kezelést a szöveti
alapján választják meg.

Kii.
Hit

Gyermekkori nephrosis szindróma
Dr. Túri Sándor
SZTE Gyermekklinika
A nephrosis szindróma a glomeruláris betegségek egyik megnyilvánulási formája.
Klinikailag jellemzi a súlyos proteinuria, a következményes hypoproteinaemia és az
ödém?.. Ez glomeruláris töltés szelektivitás betegsége, amely lehet primer vagy szekunder. Az utóbbi szisztémás betegségtől függően alakul ki. Gyermekkorban a primer
nephrosis szindróma leggyakoribb formája a minimális elváltozás (minimal change
nephrotic syndrome MCNS), klinikailag pedig a szteroid responziv nephrosis szindróma
(SRNS). A két megjelenési forma nem mindig esik egybe. Az MCNS nem mindig
reagál szteroidra, és néhány SRNS szövettanilag nem MCNS.
A szteroid rezisztens nephrosis szindróma többféle szövettani formában jelentkezhet. Gyermekkorban ennek egyik tipusos formája a focalis segmentali glomeruláris
sclerosis. Jelenleg még nem tisztázott, hogy az MCNS és az FSGS két külön entitás-e,
vagy ugyanazon betegség spektrumának két végét jelentik. A két betegség nem csak
szövettanilag és a szteroidra való válaszkészségében különbözik, hanem abban is, hogy
az FSGS végstádiumú veseelégtelenségbe progrediál, amely MCNS-ben ritkán fordul
elő. A legújabb vélemény szerint azonban mindkét betegség ugyanannak az idiopathiás
nephrosis szindrómának (INS) a része, mivel megfigyeltek MCNS eseteket, amelyek
FSGS-be mentek át.
1. ábra.
A glomerulus scanning
elektronmikroszkópos képe
#
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2. ábra.
Glomerulus kapilláris
keresztmetszete.
GBM: glomeruiaris
bazalmembran, MF:
mesangialis
microfilamentumok

3. ábra.
Patkány glomerululus
kapilláris scanning
elektronmikroszkópos
képe.
PP: podocyták, FP:
lábnyúlványok
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VQ-í A glomeruláris betegségek klinikai megjelenési formái és előfordulási gyakoriságuk
1. táblázat. A glomeruláris betegségek klinikai megjelenési formái
/1!

Aszimptomatikus

Proteinuria I SO mg 3g per nap
Hematuria >20 vvt
Centrifugált vizeletben
rendszerint dysmorphiás vvt-k)

Macroscopos hematuria

Nephrosis s z i n d r ó m a

Proteinuria: felnőtt >3.5 g/nap;
gyermek >40mg/óra/ m2
Hypoalbuminemia <3.5g/dL
ödéma
Hyperkoleszlerinemia
Lipiduria

Bamás-vörös fájdalmatlan hematuria
(nincs alvadék); typikusan egybeesik intercunens
infekcióval
Aszimplomatikus hematuria ± proteinuria
Nepbrilis szindróma
Oliguria
Hematuria: vvt cilinderek Proteinuria: rendszerint
<3g/nap Ödéma
Hypertensio
Általában hirtelen kezdei
Terápiásán nem befolyásolható
Krónikus

R a p i d a n progrediáló g l o m e r u l o n e p h r i t i s

Veseelégtelenség napok, hetek alatt
Proteinuria:rendszer >1 <3g/nap
Hematuria: vvt cilinderek
Vérnyomás általában normális
glomerulonephritis

Hypertensio
Renalis insufficiencia
Proteinuria >3g/nap
Zsugorodott kicsi vesék

A glomeruláris betegségekben dysmorphiás vvt-k láthatók a vizeletben, amelyet a
következő ábrán mutatunk be.
4. ábra.
Acanthocyták
glomeruláris
haematuriában
(nyílhegyek,
fáziskontraszt
400x)
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5. ábra. A nephrosis szindróma előfordulási gyakorisága
Az International Study of Kidney Diseases in Children felmérése szerint a három
leggyakoribb szövettani formában (minimal change nephrosis szindróma MCNS, a
focalis segmentalis glomerular^ sclerosis FSGS és a membranoproliferativ vagy mesangiocapillaris glomerulonephritis MCGN) a szteroid kezelésre jól reagálók és a nem reagálók százalékos megoszlása a 2. táblázatban látható.
2, táblázat. A szteroid kezelésre adott válasz százalékos megoszlása
Respond erek

Non-res po »derek

MCNS

94,0%

6,0%

FSGS

19,5%

80,5%

MCGN

5,6%

94,4%

Egyéb

33,3%

66,7%
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A csecsemőkori IMS prongózisa rosszabb, mint a gyermekkor ezt kővető időszakában kialakult nephrosis szindrómáé. Kórlefolyása több tekintetben hasonló a progresszív diffúz sclerosissaí járó kongenitális nephrosis szindrómáéhoz, kivéve azt a
néhány esetet, akik szövettanilag minimális elváltozásnak felelnek meg. A kongenitális
nephrosis szindrómától eltérően
•
tünetei az első 3 hónap után is kialakulhatnak
•
heterogén öröklödésü
•
normális placenta méretek vannak
•
normális a születési súly
•
a kongenitális nephrosis szindrómához hasonlóan a halál oka krónikus veseelégtelenség
A nephrosis szindróma

pathomechanizmusa

Az idiopathiás nephrosis szindróma a következő szövettani formákkal jelentkezhet:
1. Minimális elváltozás (fénymikroszkópos eltérés nem látható, elektronmikroszkóposán a podocyták lábnyúlványainak fúziója figyelhető meg.)
2. Szövettani laesio
a) főleg degeneratív: glomerularis sclerosis
- focalis, segmentalis
- globális
b) főleg gyulladásos
- focalis vagy diffus mesangioproliferatív
- diffúz proliferatív
- membranoproliferatív (MPGN 1, II, III.)
c) foieg membranosus elváltozások (a sejt prolif. hiányzik vagy minimális)
Az idiopathiás nephrosis szindróma kóreredetét keresve felmerül néhány kérdés. Kit
érint ez a betegség? Közismert az idiopathiás nephrosis szindróma atopiás betegségekkel való társulása. Ma már tudjuk, hogy a nephrosis szindrómának milyen
variációi vannak, de mi az oka annak, hogy az egyes esetekben melyik fajta manifesztálódik? Ismeretes, hogy a minimal change nephrosis szindróma familiarisan is előfordulhat. Egyes vizsgálatok kapcsolatot mutattak ki a minimal change és a HLA DR 7
között. Genetikai tanulmányok szerint az MCNS a kromoszóma térkép Iy25-q3l
locusához köthető. Az idiopathiás nephrosis szindróma másik, az MCNS-nél sokkal
rosszabb prognózisú változata a focalis segmentalis glomerularis sclerosis (FSGS),
amelynek hátterében egy FSGS gént tételeznek fel.
A minimalis elváltozás bekövetkezéséhez szükség van a genetikai fogékonyságra és
a környezeti triggerekre. Mindez kiváltja a szöveti választ és a jelátvitelt például az
interleukin 8 termelését. Ezzel együttjár a podociták lábnyúlványainak fúziója. A
glomerularis bazalmembran proteoglikán tartalma károsodik, amely a bazalmembrán
elektromos töltésének csökkenését okozza, és károsodik a membrán töltésszelektivitása.
Igy csökken az ugyancsak negatív töltésű plazma albumínnal szembeni taszító erő,
amely albuminuriához vezet.
Az MCNS patogenezisében a celluláris immunrendszer szerepére utal, hogy az
állatkísérletek tanulsága szerint a proteinuria első napján kimutatható a mitogénekre
való fokozott válaszkészség, a CD25 expresszió (Interleukin-2 receptor), a proteinuriát
okozó anyagok szekréciója (Interleukin 8), amelyek károsítják a mazalmembrán
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szulfátéit komponenseit és albuminuriát idéznek elő. Az MCNS triggerei lehetnek vírus
infekciók, atópiás allergének és nephrotoxinok. Az FSGS-ben feltételezik egy a fokozott
glomeruláris permeabilitásért felelős plazma faktor jelenlétét.
A nephrosisos beteg legtipikusabb tünete az ödéma, amely fóleg kora reggel látható
a szemhéjjakon, az orcán. Enyhébb esetben napközben eltűnhet. Súlyosabb esetben a
bokákon, lábszárakon, a hasban, a mellkasban sőt a pericardiumban is megjelenik.
6. ábra
A szemhéj és az
orca típusos
ödémája
nephrosis
szindrómában

Legalább két fo mechanizmus működik a nephrosisos ödéma képződésében. Az
egyik a hypoalbuminémia, csökkent plazma onkotikus nyomás, amely a Starling
erőknek megfelelően lehetővé teszi a folyadék transzudációját a kapillárisból az
exlracelluláris térbe. Másrészt a hypovolémia stimulálja a renin-angiotenzin rendszert,
aldosteron indukált nátrium retenciót idéz elő a distalis tubulusban. A folyadék és a
nátrium retenció tovább fokozza az ödéma készséget. Ezen kívül számos nephrotikus
betegben kialakul a distalis nephron primer defektusa a nátrium excretioval szemben. A
hypervolémiás hypertonia az alacsony onkotikus nyomás mellett szintén fokozza a
folyadék transzudációt az extravascularis térbe.
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V

Hypovolemia
№

'

Hypervolemia

\
Primer tubularis |_
defect
Naretentiototoz

Plasma colloid

oncoticus nyoma {.
Starting efók
Normal /nagyobb
piaima volumen

Aldosteíoni

Viz retem»

7. ábra. Az ödémaképződés pathomechanizmusa nephrosisban
A nephrosis szindróma metabolikus következményei a negatív nitrogén balance, a
hyperlipidaemia, és a hyperkoaguabilitás. A koagulációs kaszkád számos fehérjéjének
termelése megemelkedik. A hypercoagulációs állapotot fokozza a hemokoncentráció, a
kisérő infekciók és az immobiütás. A fokozott fibrinogen termelés miatt a vérsejtsüllyedés is nagymértékben fokozott. A felnőtt nephrosisos betegek között 10%-ban
gyermekek között 2%-ban fordul elő klinikai tünetekkel kisért thromboemboliás
szövődmény, de ultrahangos vizsgálattal ezek száma jóval 10% fölött is lehet. A
következő ábrán ezek pathomechanizmusát mutatjuk be.
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8. ábra. Koagulációs rendellenességek nephrosis szindrómában
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Nephrosis szindrómás beteganyagunkban megvizsgáltuk a thrombocyták aggregabilitását és a thromboxán release-t. Mindkettőt fokozottnak találtuk és közöttük
szoros korreláció volt (9-11. ábra). A vazodilatációs hatású plazma N 0 3 szint negatív
korrelációt mutatott a thrombocyta aggreációval.
Thronibocyta aggregáció FSGS-ben és MCNS-ben

--=
a

20
1 r>

~

9. ábra. Thrombocyta aggregáció szignifikánsan fokozott focalis segmentalis
glomerularis sclerosisban (FSGS). Emelkedett még minimális elváltozás relapsusaban (MCNS-rel). (p<0,05)
Thrombocyta TXB 2 release

FSGS

MCNSrol.

MCNS r«m. Kontr.felriöu Konlr.gyeirnak

10. ábra Thromboxán felszabadulás a thrombocyta aggregáció során
szignifikánsan fokozott focalis segmentalis glomerularis selerosisban (FSGS).
Emelkedett még minimális elváltozásban is relapszusban és remisszióban egyaránt.
Az FSGS-ben azonban szignifikánsan magasabb mint MCNS-ben (p<0,05)
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TxB 2 release vs. Thrombocyta aggregatio
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11. ábra. Korreláció a thrombocyta aggregáció és a thromboxán B2 release között.
Vesebetegségekben (glomerulopathiák GP, hypertoniával társult krónikus veseelégtelenség CRF+HT, vesetranszplantáció után RTx) és esszenciális hypertoniában pozitív korreláció van a thrombocyta aggregáció és a thromboxán B 2 release
között

12. ábra. A thrombocyta aggregáció és a plasma NO3 érték között
negatívkorreláció mutatható ki
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A nephrosis szindróma klnikai differenciáldiagnózisa
A beteg életkora, a neme és a klinikai tünetek alapján a három leggyakoribb
szövettani kórforma az MCNS, az FSGS és az MCGN jó megközelítéssel még a
szövettani diagnózis előtt elkülönithető. A következő táblázatban ezeket az adatokat
foglaluk össze.
3. táblázat. A gyermekkori nephrosis szindróma három leggyakoribb kórformájának elkülönítő diagnózisa
Tulajdonságok
Kor < 6 év
Sex: nö
B. p. > 98th percentile
Szisztolés
Diasztolés
Haematuria
wt
> lOO.OOO/nf/h
Szérum c3
< 90 mg/dl
Szérum cholesterin
< 250 mg/dl
Proteinuria szelektivitás
Nagyon szelektív {< 0.1)
Non-szelektiv (>0.2)
Szérum kreatinin
> 98th percentil

MCNS
%

FSGS
%

MCGN
%

79.6
39.9

50.0
30.6

2.6
64.1

20.7
13.5

48.5
33.3

51.4
27.0

22.7

48.4

58.8

1.5

3.7

74.3

5.4

8.6

19.4

52.9
15.4

13.0
56.5

10.0
60.0

32.5

40.6

50

A Magyar Gyermekorvos Társaság Gyermeknephrologiai Szekciója kidolgozta a vesebiopszia indikációit nephrosis szindrómában, amelyek a következők:
1. Nephrosis szindróma
•
steroid rezisztens
•
alacsony fehérje szelektivitás a vizeletben
•
terápiásán beállított hypertónia
•

haematuriás esetek

•
10 évnél idősebb beteg
•
alacsony szérum komplement szint
2. Krónikus glomerulonephritisek
•
Streptococcus infekció kizárható
•
prolongált súlyos proteinuria
3. Persistáló proteinuria
4. Szisztémás vesebetegség (pl. LED)
•
Schönlein-Henoch nephritis esetén csak akkor, ha nephrosis szindrómával
társult (rossz prognózis)
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A nephrosis szindróma kezelése
A nephrosis szindróma kezelésének kulcs gyógyszere a Prednisolon. A kezelés
alapelvei a kővetkezők:
I .a) Kezdeti kezelés: 60 mg/m2/die 4 hétig ezt kővetően, vagy:
b)l. Alternáló kezelés: 35 mg/m2/másnap.iMa, vagy
2. Intermittáló kezelés: 35 mg/m2/die a hét egymást követő 3 nap1*'3. Relapsus esetén a steroidot azonnal újra kell kezdeni.
4. Steroid szenzitív esetben nem szükséges a vesebiopszia.
5. Steroid rezisztens esetében - előzetes vesebiopsia után - alkiláló szerek alkalmazhatók.
Arra a kérdésre, hogy minimai change-ben alkalmazott szteroid kezelés esetén milyen
kimenetelre számithatunk, a következő ábra adatai szerint mintegy 70%-ban várható
tartós remisszió, az esetek 30%-ában a kezelés eredménytelen.

13. ábra. A szteroid kezelés kimenetele minimális elváltozás esetén
A szteroid kezelés nem kívánatos mellékhatása a Cushingoid szindróma: holdvilág
arc, a törzsre kiterjedő elhízás, a striák, a hirsutizmus, amelyek a striák kivételével a
szteroid kezelés befejezés után elmúlnak. Rettegett szövődmény a femurfej nekrosis.
Kezdeti osteoporosis esetén D vitamin kezelés bevezetése ajánlott.
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14. ábra. A szteroid kezelés mellékhatása: Cushingoid arc

15. ábra. A szteroid kezelés mellékhatása: femur fej nekrosis
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Steroid responsive

Minimal change disease (MCD)

Mesangial
hypercellularity
Focal segmentai
gíomeruloscíerosis
(FSGS)
16. ábra. Szövettani képek és steroid érzékenység nephrosis szindrómában
A16. ábrán a szövettani elváltozások és a szteroid kezelés várható hatékonyságának
kapcsolatát mutattuk be. A felnőtt betegekkel összehasonlítva a gyermekkori MCNS
szteroidra gyorsabban reagál, amint az a 17. ábrán látható.
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Steroid kezelés - hetek

17. á b r a , A steroid kezelés hatékonysága gyermekekben és felnőttekben
INS-ben, ha a szteroid kezelés nem hatásos, a következő immunoszuppressziv
terápiák állnak rendelkezésünkre.. A váltás előtt azonban célszerű vesebiopsziát
végezni.
Immunsupresszfv terápia INS-ben
Methylprednisolon 500-1000 mg/die 3x inf.
Cyclophosphamid per os 2 mg/kg/die 8 - 1 2 hétig
Leukeran per os 0,2 mg/kg/die 8 - 1 2 hétig
Cyclophosphamid 500-1000 mg/m" inf. 1-3 havonta
Cyclosporin per os 3-5 mg/kg 12 hónapig
+ Prednisolon per os 40 mg/m* másnaponta

A kezelés típusának megválasztása nephrologiai centrum feladata. Ha a betegséget
nem sikerül kedvezően befolyásolnunk, a proteinuria csökkentésére hasznos lehet még
az angiotenzin konvertáló enzim gátlóval, vagy az ugyancsak vérnyomás csökkentő
angiotenzin II. l-es tipusú receptor blokkolóval történő kezelés.
Britt multicentrikus vizsgálat alapján MCNS-ben a relapsusok kivédésére ajánlható
még a tartós Levamisol terápia.
Az FSGS kezelésére vonatkozó ismereteinket a következőkben foglalhatjuk össze:
•
30 %-uk reagálhat szteroidra
•
40% javul cyclosporin és szteroid kombinált kezelésre
•
A cyclophosphamid vagy a Leukerán az eredményeket nem javitja, ezért nem
javasolt.
Az INS kezelésére használt módszereket illetve azok hatását a következő
táblázatban foglaltuk össze.

Módszerek
Az antigén
elvonása
Proteinszegény
diéta
ACE-gátlók
Corticosteroidok
Alkyláló szerek
Sandimmun
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Az életkornak prediktiv hatása lehet a relapsusok előfordulására. Ha a betegség 4
éves kor előtt kezdődött, nagyobb a valószínűsége a gyakori relapszusoknak, és
hosszabb idő szükséges a tartós remisszió eléréséhez.
A kísérletes glomeruláris betegségek terápiájával szerzett tapasztalatok szerint a
következő új lehetőségek állnak előttünk:
•
Omega-3 zsírsav:
csökkenti a proteinuriát
javítja a vese hemodinamikát
•
ACE-inhibitor
gátolja az ACE által stimulált mesangialis sejt és simaizom proliferációt
extracelluláris matrix-protein szintézist
l-es, IV-es típusú kollagén és laminin depoziciőt
mérsékeli a glomeruláris sclerosist
mérsékeli a veseelégtelenség progresszióját
•
PDGF-antitest
gátolja a PDGF által indukált glomeruláris proliferációt, interstitialis ftbrosist
•
TG F-béta antitest
gátolja a TGF-béta által kiváltott IV-es típusú kollagén depoziciőt,
extracelluláris matrix produkciót
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