SZTK Egyítemi Könyvtir
Egyetemi Gyűjtemény
2

HELYBEN
QLYASü4®Ű

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
TOVÁBBKÉPZŐ ELŐADÁSOK

TISZAPARTI ESTEK 8.
2006-2007

i
Szerkesztő:

v

Dr. Túri Sándor
\

V\

)
{

SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika
és Gyermekegészségügyi Központ, Szeged

SZTE Egyetemi Könyvtár

000638723*

ISSN 1588-3515

Nyomdai kivitelezés:
SZTE ÁOK Nyomda

X 653 37

TARTALOM
Előszó
Autoimmunities
Dr. Duda Ernő: Autoimmun betegségek pathofiziológia háttere
Dr. Mészner Zsófia: Intravénás immun globulin (ÍVIG) kezelés
gyermekkorban, ÍVIG kezelés Kawasaki betegségben
Dr. Constantin Tamás: Juvenilis dermatomyositis
Dr. Ónozó Beáta: Fiatalkori ízületi gyulladás
Tumorok gyermekkorban
Dr. Füzesi Kristóf: Gyermekkor mellkasi és hasűri tumorok
sebészeti vonatkozásai
Dr. Garami Miklós: Mikor gondoljunk mellkasi tumorra és mi a
teendő?
Dr. Kukla Edit: A mediastinum térfoglaló elváltozásainak
képalkotó diagnosztikája
Dr. Bartyik Katalin: Hasi tumorok gyermekkorban
Rotavirus fertőzések gyermekkorban
Dr. Melles Márta: A rotavirus fertőzések epidemiológiája
Dr. Jelenik Zsuzsanna: Rotavírusok elleni védőoltások
Dr. Várkonyi Ágnes: A rotavirus fertőzések klinikai jelentősége
Dr. Kovács Julianna: Rotavirus fertőzések a háziorvosi
praxisban
Klinikopathológiai esetbemutatások
Dr. Ónozó Beáta, dr. Kemény Éva: 14 éves fiú, renopulmonalis
szindróma
Dr. Sümegi Viktória, dr. Kemény Éva: Alport szindróma
Dr. Bartyik Katalin, dr. Ónozó Beáta, dr. Roxin Aliz,
dr. Túri Sándor: 14 éves leány aplasticus anaemia (AA) esete ....
Dr. Katona Márta, dr. Kertész Erzsébet, dr. Tiszlavicz Lilla,
dr. Babik Barna, dr. Deák Zoltán, dr. Simon Judit: Teljes
tüdővéna transzpozfciós leány esete. Öt hónapos leánycsecsemő,
teljes tüdővéna transpositio után. Anesztézia és posztoperatív
intenzív terápia

5

9
21
29
41

51
55
59
67
75
87
91
99

107
117
127

133

Dr. Rácz Katalin, dr. Babik Barna, dr. Deák Zoltán, dr. Simon
Judit: 11 éves leány, Williams syndroma, supravalvuláris aorta
stenosis... Anesztézia és posztoperatív intenzív terápia

147

Humán papillomavirus
Dr. Deák Judit: Humán papillomavirus prevalencia és
vakcináció
Dr. Szentirmay Zoltán: A HPV fertőzés patológiája és
megelőzése

177

Változások a betegbeutalási rendszerben
Dr. Brunner Péter: Szakmai előteijesztés az új beutalási rend
kialakítására az OSZMK szakfelügyelőinek javaslata alapján

187

Neuromusculáris betegségek
Dr. Herczegfalvi Ágnes: A neuromusculáris betegségek
csoportosítása, klinikuma és diagnosztikája
Dr. Sztriha László: Spinalis muscularis atrophia (SMA)
Dr. Bereg Edit: Izomdystrophiák
Dr. Kóbor Jenő: Kongenitális és metabolikus myopátiák

195
207
215
227

165

Előszó
A Tisza-parti Esték előadások sorozatának 8. kötetét tartja a kezében
az olvasó. A korábbi hagyományoknak megfelelően a szakma legkiválóbb
képviselőit kértük fel az előadások tartására, és a régió gyermekgyógyászainak és háziorvosainak dicséretére legyen mondva, mindig teltház
előtt történtek az előadások.
Az első témakör az autoimmunitás pathofiziológiája, kezelése, a gyulladásos izombetegségek és a fiatalkori ízületi gyulladás volt.
A második téma a gyakori daganatos betegségek volt, amelyeknek
gyermekgyógyászati képalkotó diagnosztikája valamint konzervatív és
sebészeti kezelése került napirendre.
A harmadik alkalommal ugyancsak kiváló országos hírű szakemberek
részvételével beszéltünk a rotavirus fertőzések epidemiológiájáról,
klinikumáról, megelőzéséről és kezeléséről.
A negyedik alkalommal az elmúlt időszak legérdekesebb klinikopathologiai eseteinek megbeszélése volt, amelyért köszönetet mondunk a
Patológiai Intézet munkatársainak, akik a mi klinikusainkkal kiváló esetismertetést tartottak.
Az ötödik alkalommal egy szakmai csemege, a humán papillomavirus
prevalenciája, pathologiája, következményei és vakcinációja került napirendre.
A következő alkalommal az új betegbeutalási rendszer témájával foglalkoztunk a legszakavatottabb előadóval, az OSZMK főigazgatójának
vezetésével.
Az utolsó alkalommal neuromusculáris betegségek volt a téma, annak
diagnosztikája, terápiája, elismert budapesti szakember és a saját neurológusaink bemutatásában.
A könyv megírásakor igyekeztünk a korábbi hagyományokat megőrizni és közérthetően, minél több illusztrációval, lényegretörően bemutatni a felsorolt témákat, amelyben remélhetőleg örömét leli minden
gyermekgyógyász, háziorvos, rezidens és orvostanhallgató egyaránt.
Dr. Túri Sándor
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AUTOIMMUNITÁS

Autoimmun betegségek pathofiziológia háttere
Dr. Duda Ernő
SZTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézet, Szeged
Az elmúlt évezredek során a fertőző betegségek a háborúknál és az
éhezésnél is több áldozatot szedtek. Miközben korunk orvostudománya
nagyon eredményesen veszi fel a küzdelmet a kórokozókkal és jelentős
javulást ér el a keringési- és daganatos megbetegedések kezelése terén is,
a modern társadalmakban folyamatosan nő az autoimmun tünetek miatt
szenvedők száma.
A szakirodalomban és a laikus médiában hipotézisek és agyrémek
százai látnak napvilágot a jelenség magyarázatára, ami meggyőzően bizonyítja, hogy egyelőre nincs jó válasz. Természetesen, ez az írás sem arra
vállalkozik, hogy a választ megtalálja, csak szeretne bepillantást nyújtani
az immunológia és a genomkutatás rohamosan fejlődő tudományainak e
téren elért eredményeibe. Az elmúlt évtizedben vált ismertté az ember
génállományának szekvenciája, felfedezték a patogén- és veszélyfelismerő receptorokat és szemléletünket teljesen átformálta a gének
aktivitását szabályozó mikro RNS-ek, az ún. hiszton kód vagy a génhálózatok jelentőségének felismerése.
Ezek a felfedezések - amelyek épp újdonságuk miatt a frissen végzett
diplomások számára is ismeretlenek - az orvosbiológiai gondolkodást teljesen új irányba terelték, tehát indokolt, hogy legalább futólagosan
közülük is megismerkedjünk azokkal, amelyek e tárgykörben fontosak
lehetnek.
Az immunrendszer feladata: mit támadunk, mit tolerálunk, és mit
védünk?
Korábban az volt a nézet, hogy az immunrendszer feladata a
kórokozókkal szembeni védelem, a saját ( s e l f ) és az idegen (non-self)
megkülönböztetése. A szervezeten belül idegen nem tűrhető meg, azt el
kell pusztítani.
Az evolúció során kialakult velünk született (természetes vagy innate)
immunrendszer zseniális stratégiákat alkalmaz a saját és az idegen azonosítására. A sejtek felszínén olyan receptorok alakultak ki1, amelyek bennünk elő nem forduló, de egyes patogénekre jellemző molekuláris

mintázatokat (LPS, kitin, flagellum, bakteriális DNS, virális RNS, stb.)
ismernek fel. E receptorok aktiválóda „idegenek" behatolását jelzi, a
kiváltott jel (jellemzően citokinek termelése) mozgósítja az immunrendszert. Más receptorok olyan molekulák extracelluláris jelenlétét jelzik,
amelyek normálisan csak a sejteken belül fordulnak elő. Ezek aktiválódása azt jelzi, hogy sejtjeink elpusztultak (veszély van: esetleg „idegenek"
pusztították el őket).
Ennek a stratégiának részei a különböző, vérben keringő molekulák is,
a lektinek (pl. mannóz-kötő lektin, amelyek idegen szervezetekre jellemző
szénhidrát-származékokat ismernek fe!) és a komplement rendszer, amely
idegen membránokat (sejthártyákat, vírusok burkát) kilyukasztva véd
bennünket. (Saját membránjainkat komplement-szabályozó fehérjék termelésével tudjuk megvédeni.)
A falósejtek bekebeleznek és megsemmisítenek minden olyan részecskét, amely mérete kisebb a sejtjeinknél (tehát baktériumokat, vírusokat). A velünk született immunrendszer az evolúció évmilliói alatt alakult
ki, génjei kevéssé változékonyak. Ebben rejlik megbízhatósága, de esendősége is: a gyors változásokra (pl. új kórokozók megjelenése) nem képes
reagálni.
Szemben az ember pár tucat mintafelismerő génjével növényekben és
a gerinctelenekben ilyen gének százait találhatjuk. A gerincesek azonban
más utat választottak: kialakult egy nagyon gyors reagálásra képes,
nagyon specifikus (bár igen „költséges") adaptív immunrendszer. Ennek
az a lényege, hogy néhány mintafelismerő génből mintafelismerő fehérjék
milliárdjait vagyunk képesek termelni. A T és B sejtek érése során a
sejtekben olyan egyedi génátalakító folyamatok (DNS rekombinációk2)
mennek végbe, amelyek eredményeképpen minden sejt más-más mintázatot képes felismerni.
Ez a zseniális megoldás teszi lehetővé, hogy bármilyen ellenség
támadására napokon belül specifikus válasz alakuljon ki, sőt, a támadóra
akár évtizedek múltán is emlékezzen az immunrendszer. A súlyos, kombinált immunhiánnyal rendelkező (SCID vagy XCID) csecsemők, és egér
egyedek csökkent életképessége bizonyítja az adaptív immunrendszer
jelentőségét. Az adaptív immunrendszer azonban nem sajátot különböztet
meg idegentől, hanem bármilyen antigén bármilyen epitópját3 képes
felismerni. Ebből következik, hogy a felismert mintázat nem lehet automatikus támadás célpontja, az adaptív immunrendszernek mérlegelnie
kell: mit támadjon, mit toleráljon, és mit védjen meg.
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Ezek a döntések időnként nagyon nehezek. A magasabbrendű szervezetekben az életfolyamatok rendkívül bonyolultak, a mutációk okozta
zavarok egyre nagyobb jelentőségűek. Az immunrendszerre hárul a szervezet genetikai egységének megőrzése: a mutáns, a rosszindulatú vagy a
megfertőzött sejtek elpusztításának feladata. Ugyanakkor, egy gerinces
szervezete igazi ökoszisztéma, a saját sejteken kívül több ezer hasznos
(szimbionta) vagy közömbös mikroba faj élettere. Az ember testében a
prokariota sejtek száma jócskán meghaladja az emberi sejtek számát.
Csak napjainkban kezdjük igazán felmérni, amit az immunrendszer régen
tud, hogy mennyire fontos ezeknek a mikroorganizmusoknak a jelenléte.
Az immunrendszernek tehát nem csak a mutáns sejteket kell felismerni az egészséges emberi sejtek között, de szinte azonos baktérium fajokat
is meg kell tudni különböztetni egymástól. Amíg a velünk született
rendszer évmilliók bölcsességére támaszkodhat, az adaptív immunrendszernek az egyed élettartama alatt tanult tapasztalatok alapján kell
pillanatnyi döntéseket hozni. Az immunrendszer nagyon tanulékony, de
ennek megfelelően téves információkkal megtéveszthető. Majd látni
fogjuk, ennek komoly jelentősége van, mert a gazda-specifikus kórokozók virulencia faktoraikkal manipulálni tudják a gazda immunrendszerét. A környezetben beálló olyan természeti-társadalmi változások,
amelyekre az evolúció nem készíthette fel szervezetünket, szintén hibás
válaszokat válthatnak ki.
Mindezek tudatában fogalmazzuk meg ismét az immunrendszer
feladatait. Ellentétben azzal, amit gyakran még a szakemberek is hisznek,
az immunrendszer nem kórokozókkal szemben véd bennünket. Feladata
sokkal bonyolultabb és sokkal kényesebb. A külső ellenség mellett fel
kell vennie a küzdelmet a belső ellenségekkel szemben is. Ugyanakkor,
meg kell kímélnie az egészséges sejteket, a velünk élő (hasznos) mikrobákat és - természetesen - tolerálni kell a táplálékokkal felvett antigének
milliárdjait is.
Roppant kényes egyensúlyt kell megtalálni a hatékony védelem és az
autoimmunitás között: A szervezet különböző sejttípusai között óriási
biokémiai különbségek vannak, egy „normál" diploid sejt és a belőle
kialakuló daganatsejt néha alig különbözik, egy tumorsejt azonosítása
gyakran a patológusnak is gondot okoz. Az immunrendszertől azt várjuk,
pusztítsa el az összes genetikailag károsodott sejtünket, de kímélje meg az
összes „normálisát". Tolerálja a ,jó" baktériumokat, de védjen meg azoktól a kórokozóktól, amelyek néha csak néhány génben különböznek
emezektől.
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A velünk született immunrendszer évmilliók alatt kialakult receptorai
képesek azonosítani az idegen és a veszélyt jelentő molekuláris mintázatokat. A mieloid sejtekből differenciálódó dendritikus sejtek (DC) mintafelismerő receptoraikkal azonosítani tudják a kórokozókat. Ennek megfelelően, az általuk termelt citokinek mozgósítják azokat az immunsejteket, amelyek a leghatékonyabb immunválaszra képesek. A bekebelezett „idegen" antigénjeinek bemutatásával a DC-k kiváltják az adaptív
immunrendszer hatékony ellenanyag- vagy citotoxikus T sejt válaszát. A
keringésben, vagy a sejtek között található vírusok, baktériumok, gombák
ellen hatásos a neutralizáló ellenanyagok termelése, a sejten belüli parazitákat (a sejttel együtt) a T sejtek pusztítják el. A T sejteket „kijátszani
akaró" vírus-fertőzött, vagy tumor sejtek ellen aktiválódnak az NK
(természetes ölő) sejtek. Az előbbieknél sokkal nagyobb méretű eukarióta
paraziták észlelése után olyan citokinek termelődnek, amelyek az IgE
termelését és a hízósejtek, eozinofilek aktiválódását segítik elő.
Miért téved az immunrendszer? Mutációk, manipulálás, mimikri.
Az autoimmun betegségeknek alapvetően két oka lehet: vagy genetikai rendellenesség, vagy az immunrendszer szabályozó mechanizmusaiban kialakult hiba, tévedés. Az előző örökletes, az utóbbi nem. Természetesen, a két dolog nem mindig különíthető el élesen, önmagukban
jelentéktelen genetikai hibák hajlamosíthatnak környezeti tényezők által
kiváltott betegségre.
Foglalkozzunk először a genetikai rendellenességekkel, azonnal tisztázva, hogy ezek biztosan nem állhatnak az autoimmun tünetek felszaporodásának hátterében. Az immunrendszer működését komolyan befolyásoló mutációk súlyos szelekciós hátrányt jelentenek, így inkább kiszelektálódnak a populációból, nem tudnak elszaporodni.
Mint tudjuk, a T sejtek „oktatása" a tímuszban folyik, ahol (nagyon
leegyszerűsítve) a saját antigéneket felismerő T sejteket önpusztításra
késztetik. Jelen ismereteink szerint az emberi genom kb. 25-30 ezer
génjéről, vagy 2-300 ezer különböző fehérje készül sejtjeinkben4. Egyegy sejttípusban ennek csekély töredéke van jelen. A sejttípusra jellemző
fehérje mintázat termelését bonyolult szabályozó mechanizmusok biztosítják, amelyek más sejttípusokban a gén inaktivitását biztosít(hat)ják. E
tények ismeretében nehezen érthető, hogyan képesek a tímusz medulla
sejtjei minden emberi antigén termelésére.
Mint kiderült, egy specifikus fehéije, az AIRE transzkripciós faktor
teszi lehetővé, hogy a tímuszban még azok a gének is megszólalhassanak,
12

amelyek egyébként csak egyetlen sejttípusban működhetnek (pl. globin
vagy inzulin). Az AERE működésének hiányában (mutáció, génhiány)
nincs saját antigén bemutatás a tímuszban, az autoreaktív T sejtek életben
maradnak és kikerülhetnek a perifériára. Általános autoimmunitás alakul
ki, amit főleg a sajátos (és nagyon hatásos) termékeket termelő endokrin
mirigyek ellen kialakuló folyamat jellemez (APS-1, anti-polyendocrinopathy syndrome type 1). A tímusz daganatos megbetegedéseit kísérő
autoimmun tünetek is arra vezethetők vissza, hogy a timóma sejtek egy
részében már nem működik az AIRE gén, így egyre több autoreaktív T
sejt kerüli el az apoptózist.
Az autoreaktív T sejtek halálát a T sejt fas(apo-l) receptorának aktiválása váltja ki. Könnyű belátni, hogy akár a receptor, akár az azt aktiváló
ligand génje sérült, a T sejtek „halhatatlanná" válnak. Ezek a mutációk
okozzák a minden szervre kiterjedő autoimmunitást és T sejtes Iimfóma
kialakulását (ALPS, autoimmune lymphoproliferative syndrome), homozigóta egerekben a gld ill. Ipr fenotípust, az emberi betegséggel azonos
tünetekkel.
Az utóbbi évek egyik nagy immunológiai felfedezése volt a szabályozó T limfociták (reguláló T sejtek, vagyis Treg sejtek5) létének bizonyítása. Ezek a sejtek (a CD4 + CD25 + GlTR + foxP3 + sejtekről van szó) antigénspecifikus módon képesek hatásukat kifejteni és megakadályozni a saját
szövetek elleni immunválasz kialakulását. Tulajdonságaik kialakulásában
alapvető fontosságú afoxP3 transzkripciós faktor gén működése. Érthető
módon, a gén károsodása vagy elvesztése súlyos autoimmun tünetek
kialakulásával jár (IPEX, immuné dysregulation, polyendocrinopathy,
enteropathy, X-linked). A foxP3 indukciójában szerepet játszó CD25
receptor-alegység hiánya hasonló kór kialakulásához vezet.
A fenti példák mellett elég sok monogénes (egy gén hibájára
visszavezethető), nagy penetranciájú örökletes betegség ismert. Ezek
azonban éppen súlyosságuk miatt, a fent említett szelekciós hátrány
következtében viszonylag kevés embert érintenek.
Sokkal gyakoribb jelenség az, hogy egyes gének bizonyos alléljei
(azaz a „vad" típustól eltérő mutáns változatai) hajlamot alakítanak ki
némely vagy több autoimmun betegség kialakulására. Ez nem jelenti azt,
hogy az alléit hordozó egyén feltétlenül beteg lesz, csupán azt, hogy az
ilyen egyének között nagyobb gyakorisággal alakulhat ki tüneteket
mutató, vagy beteg. Az egyik leggyakoribb autoimmun betegség, az
egyes típusú cukorbetegség (T1D, type 1 diabetes) esetében tucatnyi
olyan kromoszóma szakaszt ismerünk (pl. DDDM1-12), amelyek egyes
13

változatai jóval gyakrabban fordulnak elő cukorbetegekben, mint a teljes
népességben.
Itt kell megemlíteni, hogy a génhibák szerepét egészen másképp látjuk ma, mit akár egy évtizeddel ezelőtt. A mendeli genetikát kicsit
félreértve, korábban betegségek génjeit keresték. (Ma is számtalanszor
hallunk ilyen ostoba kijelentéseket, hogy „felfedezték az intelligencia, a
hosszú élet, a vastagbél rák vagy a homoszexualitás génjét".) A mendeli
törvények változatlanul igazak, de csak monogénes tulajdonságok esetén
érvényesülnek tisztán, márpedig az emberi tulajdonságok döntő többsége
tucatnyi gén kölcsönhatása során fejlődik ki.
Ellentétben a hadsereg, vagy éppen a katolikus egyház működési elvével, a gének nincsenek alá-fölérendeltségi viszonyban egymással. Működésük sokkal inkább az internetes hálózatokéhoz hasonlítható: egy
őrnagy, tábornok, vagy a pápa kiesése megbéníthatja az alája rendeltek
tevékenységét, de a hálózatok nagyon fontos csomópontok (hub-ok)
kiesése után szinte kifogástalanul működnek. Az élő szervezetben az
igazán fontos gének csapatának rendszerint van „tartalék" játékosa, az
egyik hibáját jól kompenzálhatják mások. Egér kísérletekből megtanultuk,
hogy életfontosságú génektől megfosztott (gén knock out) mutáns állatok
esetenként semmilyen érzékelhető, fenotípusbeli változást nem mutatnak.
Egy gén hibája tehát hajlamosíthat valamilyen betegség kialakulására,
de csak akkor, ha adott gének megfelelő alléljeivel - vagy meghatározott
környezeti feltételekkel - párosul. Más gének más mutációival kombinálódva éppen a betegség kialakulása ellen hathat. Izland nyugati partján jó
egyezést találtak egy bizonyos gén hat allélja közül az ötös változat és a
diabéteszre való hajlam között. A kis sziget keleti partján élők között
azonban nem ezt az alléit, hanem a hatos változatot találták meg
gyakrabban a cukorbetegek között. A két lakosság eltérő genetikai háttere
más és más változatokkal bíró egyéneket tett érzékenyebbé.
Az immunrendszer sejtjei (gyakran más sejtek is) citokinek termelésével kommunikálnak egymással. Minden olyan mutáció, amely a citokinek génjeit, vagy a megfelelő receptorok génjeit érintik, vagy a termelést szabályozó DNS szakaszokon következnek be, zavaiják a normális
„társalgást". A félreérthető, vagy abnormális mennyiségben termelődő
„üzenetek" lehetetlenné teszik a hibátlan működést egy olyan bonyolult
feladattal rendelkező rendszer számára, mint az immunrendszer. A gyulladást kialakító gének (interleukin (IL)-l és 8, TNF) ill. szabályozó gének
(IL-10, TGF-béta) rendellenes termelődése figyelhető meg számos artrítiszes, Crohn betegségben szenvedő vagy cukorbeteg egyénben. A beteg14

ség kialakulásának esélye és a lefolyás súlyossága arányos azzal, hogy a
megfelelő citokin termelése mennyire tér el a normálistól. Egy citokin
konferencián elhangzott előadásokban összesen tizenegy féle citokin
génjének abnormális működésével kiváltott artrítiszröl esett szó.
Az immunrendszer „tévedése", az autoimmun folyamatok kialakulása
azonban leggyakrabban nem genetikai hibákra vezethető vissza. Az
emberi fajjal (primátákkal) számos patogén folytat koevolúciót. Ezek a
„professzionális emberevő" fajok (mint pl. a S. aureus, P. aeruginosa,
Streptococcusok, emberi herpesz vírusok, stb.) az évmilliós evolúció során
számos olyan trükköt fejlesztettek ki, amelyekkel megzavarhatják, vagy
gátolhatják az immunrendszer működését. Ezeket a virulencia faktorokat
bőségesen tárgyalják a mikrobiológia könyvek, így csak azokra szorítkozunk, amelyeknek az autoimmunitás kialakulásában komoly szerepe
lehet.
Molekuláris mimikrinek nevezzük az a jelenséget, amikor egy kórokozó olyan antigéneket termel, amelyek megtévesztően hasonlítanak a
gazda antigénjeire. Szinte nincs olyan vírusunk, bakteriális vagy eukarióta
kórokozónk (csak a kórt okozókra érvényes megállapítás!), amely ne
alkalmazná ezt a stratégiát. Az ilyen antigén ellen nem, vagy vontatottan
indul meg a védekezés, hiszen a szervezet „sajátnak" tekinti. A baj az,
hogyha erélyes immunválasz alakul ki, amely aztán a saját szöveteket is
súlyosan károsíthatja (emlékezzünk az anti-streptolizin titerre). A molekuláris minimkriben az is szerepet játszik, hogy egyes fehérjék génje
elképesztően konzervált: pl. a bakteriális hősokk fehérjék (hsp) szinte
azonosak a saját hősokk fehérjéinkkel. Egy szepszist követően rengeteg
bakteriális hsp-ellenes ellenanyag kerül a keringésbe, amely a saját hősokk fehérjékkel is képes reagálni, tehát autoreaktív. A saját hősokk
fehérje szintje csak a stressznek kitett szövetekben emelkedik meg, a
károsításban tehát a környezet is szerepet játszik.
Az érett, aktiválatlan B sejtek mindegyike más-más ellenanyag molekula termelésére lenne képes. Mivel az őket kódoló DNS szakaszok
véletlenszerű rekombinációval képződtek, ezek túlnyomó többsége
haszontalan, vagy autoreaktív. Ha életben maradnának, az egyrészt kimerítené az immunrendszert, másrészt autoimmunitás kialakulásához
vezetne. Normális körülmények között el is pusztulnak, mert nem tudnak
kapcsolatot teremteni hozzájuk illő T helper sejtekkel.
Ezt a helyzetet használja ki számos kórokozó. Ezek a betegséget
okozó baktériumok ill. vírusok olyan fehérjéket képesek termelni,
amelyek össze nem illő B és T sejtek között teremtenek kapcsolatot (az
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antigént bemutató B sejtek MHC fehéijéit kapcsolják össze bármilyen T
sejtek receptoraival), ami a B sejtek válogatás nélküli aktiválásához és így
káros ill. haszontalan ellenanyagok termeléséhez vezet. Egyes B sejt
klónok memóriasejtjei a fertőzés leküzdése után is aktívak maradnak és
szövet-specifikus károsodást képesek kiváltani.
Azt gondolhatnánk, hogy a jó egészségügyi hálózattal rendelkező
országokban a fertőzések száma jelentősen csökken, tehát az említett,
kórokozók által kiváltott autoimmun folyamatok előfordulása is csökkenő
tendenciát mutat. Ez azonban távolról sincs így. Az antibiotikumok
használatának elterjedése óta (az utóbbi kb. 60 év során) nagyon sok
betegség jellege, lefolyása megváltozott. Ui. egy baktérium komoly
tüneteket okozó változatai ellen nagy valószínűséggel bevetették a hatásos
antibiotikumokat, az enyhe tüneteket okozó variánsok azonban elterjedhettek, mert a legtöbb beteg nem fordult orvoshoz. Idősebb klinikusok
számos példát tudnak felsorolni, hogyan „szelídült meg", vált majdnem
tünetmentessé egy-egy korábban súlyos betegség.
Az egészségügyi oktatás szinte teljes hiánya, a biztos gyógyulásba
vetett hit, kombinálva a városiasodással, a viselkedési és szexuális szokások változásával elősegítik az enyhe fertőzések terjedését. (Rossz nézni,
pl., ahogy egy-egy üveg italból akár tucatnyian isznak egymás után, pedig
a herpeszvírus fertőzések egy életre szólnak.) Tehát nem túlzás azt állítani, hogy a tünetmentes vagy enyhe tüneteket okozó fertőzések száma
inkább emelkedett, mint csökkent a „fejlett" társadalmakban.
A környezet szerepe
A megváltozott természeti és társadalmi környezet szerepéről nagyon
sokat lehet olvasni, azonban ezeknek az írásoknak a többsége nélkülözi a
tudományos alapot. Általánosan elterjedt tévhit, hogy az allergiák, asztma
oka a légszennyezés. Aki járt annak idején az NDK és az NSZK nagy
iparvárosaiban, tudja, micsoda óriási különbség volt a levegő minősége
között (is). Ugyanakkor, a tiszta, nyugati tartományokban többszörösen
magasabb volt az allergiások, asztmások száma, mint keleten. Hasonló,
még meggyőzőbb adatokat lehetne sorolni fejlődő országok szörnyű
levegőjű nagyvárosaiból, ahol szinte ismeretlenek az efféle betegségek.
Az utóbbi időben egyre több adat látszik alátámasztani a „higiénia
hipotézist", ami azon a megfigyelésen alapul, hogy a higiénia fejlettsége
és az allergiás megbetegedések gyakorisága között szoros összefüggés
van. Konkrétabban, tudományos bizonyítékok is vannak az élősködő
féregfertőzések allergia ellen védő hatásáról. Ez első hallásra bizarrnak
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tűnhet, hiszen a féregfertözés során szinte ugyanazok az immunfolyamatok zajlanak le, mint amelyek az allergiás tüneteket okozzák (IgE
termelés, eozinofil aktiváció, stb.).
Kétféle elképzelés magyarázhatja a jelenséget. Az egyik szerint az
immunrendszernek tanulásra, oktatásra van szüksége, milyen is a
veszedelmes eukarióta parazita. Emlékezzünk, hogy a legtöbb allergén
eukarióta eredetű: macskaszőr, pollen, atka, növényi- vagy állati eredetű
fehérje. A férget soha nem látott immunrendszer érzékeli, hogy ezek
eukarióta eredetűek (felszíni glikoproteinek komplexitása, eukarióta
típusú DNS metiláció, stb.), de nem tudja, hogy veszélytelenek6.
Ha a súlyos allergiás tüneteket mutató (asztmás, Crohn beteg, stb.)
gyermeket ascamsal fertőzzük, állapota jelentősen megjavul. Az egyik
elmélet szerint az immunrendszer megtanulja, milyen az igazi veszélyes
eukarióta és nem fogja erejét feleslegesen és kártékonyán veszélytelen
pollenre pazarolni.
A másik elmélet szerint nem tanulási folyamatról, vagy nem csak
arról van szó. A férgek fejlett és bonyolult élőlények (nagyjából annyi
génjük van, mint az embereknek!), és a parazita életmódot élők komplex
mechanizmusokat fejlesztettek ki a gazda immunrendszerének modulálására. Ezért képesek betegséget okozni és esetenként a betegekben meg
tudják akadályozni pl. a helmith-ellenes IgE termelődését! Az Ascaris
suum nevű fajból sikerült is pl. egy olyan fehérjét kivonni, amely
immunszupresszív hatású és gátolja az anafilaxiás és allergiás reakciókat.
A fehérje (PAS-1) jelentősen fokozza a gazdában az IL-10 termelését és
elősegíti a szabályozó T sejtek kialakulását. A schistosomák olyan glikánokat termelnek, amelyek a dendritikus sejtek felszínén levő, saját
glikánokat megkötő C-típusú lektin receptorokat aktiválják és így segítik
elő toleranciát okozó Treg sejtek kialakulását.
A féreg túlélésért küzd, a gazda igyekszik limitálni a féreg-okozta
szöveti károsodást. A férgek jelenléte nem csak tanítja az immunrendszert, de jelentősen manipulálja is azt. A parazita-ellenes immunválasz tompítása gyógyítja, vagy enyhíti az allergiás tüneteket is.
Angol kutatók kínai parasztokban (általános az ascaris fertőzés) és
angol városlakókban (szinte ismeretlen a féreg) vizsgálták a fertőzöttség
mértékét, az allergiára való hajlamot és ezek molekuláris hátterét.
Kiderült, hogy a magas STAT-6 (transzkripciós faktor) szint és a vele járó
magas IgE szint jelentős védelmet jelent a féregfertőzés esetén (sokkal
alacsonyabb parazita terhet), viszont az ilyen genetikai háttérrel rendelkező angol egyének gyakrabban allergiások és súlyosabb tüneteket
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mutatnak. Tehát a gének alléljeinek egy adott kombinációja egy korábbi
társadalmi környezetben egészségesebb életet, az újabb (egészségesebbnek tartott) környezetben több szenvedést jelent az illetőnek.
Tudomásul kell vennünk, hogy az emlősök, így az ember „normális"
állapota a korai életkortól felnőttkorig tartó féreg-fertőzöttség. A féregmentes ember természetellenes műtermék, ami a tiszta ivóvíz és a magas
fokú higiénia terméke. Az evolúció évmilliói alatt kialakult a férgek és
gazdaszervezetek között egy kapcsolat, amely mindkettő számára biztosította a túlélést. Az immunrendszer normális fejlődéséhez elengedhetetlen a bél mikroorganizmus flórája és - egyre inkább úgy látszik - az
eukarióta faunája is.
Ha mindez bizonyítást nyer, az még nem jelenti azt, hogy galandférgekkel és vérmételyekkel fertőzve kell leélni az életünket. A tudomány
bizonyára meg fogja találni a módját, hogy a védőoltásokhoz hasonlóan,
kórokozó-mentesen (megfelelő antigénekkel, citokinekkel vagy egyéb
immun-moduláló anyagokkal) kiváltsa azokat az immunfolyamatokat,
amelyek meg tudják előzni vagy meg tudják gyógyítani az immunrendszer rendellenes működése következtében kialakuló betegségeket, legyen
szó allergiáról, IBD-ről, asztmáról, krónikus izületi gyulladásokról vagy
éppen autoimmun diabéteszről.
A fentiek alapján világos, hogy az autoimmunitás nem jelenti az
immunrendszer gyengeségét vagy túlságosan erős voltát. Az egészség egy
egyensúlyt jelent, ami még megvéd a kórokozók támadásai és a tumorbetegségekkel szemben, de még nem okoz allergiás betegségeket. A
médiában hirdetett és patikákban árusított ezerféle „immunerősítő" csodaszer ezt az egyensúly borítaná fel, ha nem lenne (szerencsére) az esetek
túlnyomó többségében teljesen hatástalan.
1. A Drosophilában leírtak egy gént (toll), amely szerepet játszik az
egyedfejlődésben és kifejlett állatokban idegen molekuláris mintázatokat (PAMP, pathogen-associated molecular patterns) ismer fel.
Az emberi genomban tíz hasonló gént találtak, ezeket toll-szerü
receptoroknak nevezik (TLR, toll-like receptors). Ezekkel érzékeljük
vírusok, baktériumok, gombák, nematódák és egyéb férgek molekuláit. A TLR-eken kívül számos más molekulánk, receptorunk is van,
amelyek a non-self vagy a veszély (DAMP, danger-associated molecular pattern) jelzésére alkalmasak.
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2. A T és B sejtek érése során {ősi transzpozonokból származó)
rekombináz enzimek átrendezik, rekombinálják a T sejt receptor ill.
az immunglobulin gének DNS szekvenciáját, véletlenszerű kombinációkat alakítva ki. így elképesztő számú, különféle molekula
előállítása válik lehetővé, ez biztosítja, hogy szinte bármi ellen tudunk
specifikus T sejteket és ellenanyag molekulákat termelni. (Kedves
haragos zöldek, akik tüntetni szoktak a genetikailag módosított paradicsom és kukorica ellen - ez azt jelenti, hogy az összes ember
genetikailag módosított organizmus, GMO, mindnyájan manipulált
DNS-t hordozó sejtekkel rendelkezünk!)
3. Antigénnek nevezünk minden olyan molekulát, amely immunválaszt
vált ki, függetlenül attól, hogy a válasz tolerancia, lg termelés vagy
ölő T sejtek kialakulása. Az antigénnek azt a darabját nevezzük
epitópnak, amit az immunrendszer felismer, egy nagyobb antigénen
számos epitóp is elhelyezkedhet.
4. Korábban azt tanultuk, hogy egy gén - egy fehérje. Ez a baktériumoknál igaz is lehet, de az eukarióták génjei általában több kódoló
szakaszból (exonból) állnak össze. A mRNS érése során ezek
bármelyike kimaradhat vagy bekerülhet az érett mRNS-be, így az
eltérő szövetekben eltérő összetételű fehérjék termelődhetnek
egyazon génről. Ha pl. a génben van három exon, A, B és C, nem
csupán ABC mRNS keletkezhet, hanem A, AB, B, BC és C-t kódoló
variáns is. Vannak olyan génjeink, amelyek több mint 50 exonból
állnak, így a variánsok száma óriási lehet.
5. A szabályozó (szupresszor) T sejt fogalma korábban is felmerült, de
létét kísérletesen nem lehetett bizonyítani. Az utóbbi években viszont
többféle reguláló T sejt típust tudtak kimutatni, amelyek az immunfolyamatok szabályozásában, a tolerancia kialakításában játszanak
szerepet. Ezek közül a legfontosabbnak a FoxP3 transzkripciós faktort
termelő helper T sejtek látszanak, amelyek antigén-specifikusan (tehát
nem általános immunhiányt okozva) tudnak toleranciát kialakítani.
6. A férgek - mivel sokkal nagyobbak, mint saját sejtjeink - fagocitózissal nem pusztíthatok. Ezért alakult ki ellenük egy másik védekezési
stratégia: az eozinofilekben, hízósejtekben tárolt toxikus anyagokban
történő „fürdetés". A neutrofil granulocita is borzasztó anyagokat
termel (pl. hipot, peroxidot), de az csak a bekebelezett baktériumot és
magát a sejtet pusztítja el. A férget beborító méregfürdő viszont a
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környező sejteket is károsítja. A szöveti károsodás az ára a
féregtelenítésnek - ez evolúciós szinten valószínűleg gazdaságos volt.
Ám ha a célpont nem egy veszedelmes parazita, hanem ártatlan pollen
vagy macskaszőr, akkor értelmetlen az önpusztító folyamat. Itt is
érdemes elgondolkozni azon, hogy a parlagfű reménytelen irtására
fordított milliárdok egy részét nem lenne-e értelmesebb dolog
immunológiai kutatásra fordítani, hiszen az allergiára hajlamos ember
szervezete parlagfű híján is nagy valószínűséggel fog találni magának
más allergént.
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Intravénás immunglobulin (ÍVIG) kezelés
gyermekkorban, ÍVIG kezelés Kawasaki
betegségben
Dr. Mészner Zsófia
Országos Gyermekegészségügyi Intézet Szent László Kórház, Budapest
Immunglobulin készítmények
Definíció: az immunglobulin készítmények humán plasma (vérfehérje) derivátumok, melyek összetételüket tekintve „ún. „pool"-ozott, polyklonális, ill. monoklonális készítmények. Ezek széles skáláját ma már a
gyermekgyógyászatban is számos indikációban felhasználhatjuk.
A beadás módja lehet intramuszkuláris, vagy intravénás alkalmazás, a
készítmények oldalt ill. lyophilizált formában kerülnek forgalomba. A
készítmények 95% IgG, 2-3%-ban IgA és IgM tartalmúak. Minimális
koncentrációban mindegyik tartalmaz morbilli, diftéria, polio, Hepatitis B
Vírus (HBV), ill. Sterptococcus pneumoniae ellenanyagokat, melyek
mennyisége és minősége legnagyobbrészt a populációs immunitás függvénye. Az immunglobulinkészítmények higanymentesek és vírusmentesítettek, továbbá reményeink szerint prion mentesek is - bár ez, mint
teoretikus kockázat - nem zárható teljes mértékben ki.
Az ÍVIG kezelés hatásmechanizmusát tekintve széles spektrumban
sokszínű hatás igazolható. Kiemelkedő helyen áll a fertőzéseket gátló
hatás, ezt nevezzük lényegében passzív immunizálásnak. Ilyen hatás
várható az alább felsorolt specifikus/hyperimmun immunglobulin (lg)
készítményektől:
o citomegalovírus (CMV)
o varicella-zoster vírus (VZV)
o hepatitis A vírus (HAV)
o hepatitis B vírus (HBV)
o tetanusz (Te)
o veszettség (Lyssa)
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Sorra véve a várható fő hatásokat, az alábbiak jönnek szóba:
Antibakteriális hatások
o bakteriosztatikus
o baktericid
o opsonizáció
o fagocyta funkció serkentése
o antitoxikus
Anti-inflammatorikus hatások
o immunkomplex (IC) eltávolítás
o anticitokin és leukotrin hatás
o C3, C4 komplement megkötés/gátlás
o FcR expresszió gátlás
Immunregulációs - immunmodulációs hatások
o CD4 gátlás, CD8 serkentés
o anti-idiotípus reguláció
Az /V/G kezelésnek vannak fő, illetve egyéb, ritkábban szóba jövő
indikációi
Fő indikációk
Immundefektusok:
o primer, szekunder
o Kawasaki betegség
o Guillain-Barre syndroma
o Human parvovirus (HPV B19) fertőzés
o Immunhydrops
o Immunszupprimáltakban adódó csontvelő applasia
Egyéb indikációk
o Toxikus shock syndroma (TSS) (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes)
o sepsis
o RSV - monoklonális készítmények
o Botulizmus - vitatott
o Enterovirus fertőzés
o Non-polio vírus fertőzések
o Myocarditis - újszülöttekben
Az első indikációként szóba jövő, ÍVIG kezeléssel terápiásán befolyásolható legnagyobb csoportot az immundefektusok a széles skálája
reprezentálja, ezek csoportosítva a következők:
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Primer immundefektusok
o Ritkák, nagyjából konstans szám - havi substitucio
o X-hez kötött agammaglobulinaemia
o variabialis immundefíciencia
o hyper-IgM syndroma
o specifikus antitesthiány szindróma
o Wiskott-Aldrich szindróma
o ataxia teleangiectatica
Szekunder immundefektusok
o növekvő szám
o HIV-AIDS
o Szervtranszplantációk - CMV és HHV-6 a fő probléma
Az egyes immundefektusokban a szakirodalom eltérő dózisban ajánl
immunglobulin kezelést:
o Antitesthiány (AT) hiány állapotokban
o 3 ^ 0 0 mg/ttkg/hó (200-800 mg/ttkg/hó)
o klinikai hatékonysághoz elvben 5g/l kell
o Gyermekkori HIV fertőzés (PAIDS)
o Szt.László Kórház gondozásában (dr. Jelenik Zs, dr. Kiss A.)
o OEP támogatással havonta 1x300 mg/ttkg (vitatott indikáció)
o nincs infekció miatt hospitalizációra szükség
o jó életminőség
Szervtranszplantációk (Csontvelőtranszplantáció [BMT], máj, vese, stb.)
CMV
o Szeronegatív recipiensek CMV + donorral
o Szeropozitív recipiensek endogén reaktiváció
o Antivirális szer-ganciklovir
o Toxikus
o Aktív immunizáció jelenleg még nem megoldott
Human herpesvírus 6 (HHV-6)
o Főleg májátültetés után tapasztalják kialakulását
o Fulmináns hepatitis
o Graft fai Iure
o Halál
o Antivirális szer nem áll rendelkezésre (Cidofovir?)
o Aktív immunizáció jelenleg még nem mogoldott.
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Kawasaki betegség (KD) Magyarországon
Az első felismert hazai esetet 1977-ben pf. Nyerges Gábor írta le az
Orvosi Hetilapban. A KD - szakmai szempontból helytelen módon - nem
bejelentendő betegség, ezért nincs országos adat előfordulásának gyakoriságára sem. Erre annak érdekében volna nagy szükség, hogy a hazai
ellátási gyakorlat eredményessége felmérhető legyen. Korrekt - más
országokéhoz hasonló - hazai regiszter kellene, ami egyben érv lehetne a
kezelés finanszírozásához is, mivel a kórházi ápolás, az eszközös
vizsgálatok (kardiológiai ECHO pl. ) továbbá a 2g/ttkg ÍVIG kezelés már
önmagában is a nagköltségű gyermekgyógyászati kórképek közé helyezi.
A KD gyermekgyógyászati jelentőségét az a tény adja, hogy a
gyermekkorban a szerzett szívbetegségek vezető oka. Vita van azon, hogy
betegségnek, vagy szindrómának kell-e inkább tekinteni - ez elsősorban
azért merül fel, mert infekciók triggerelő szerepe az etiológiában
valószínű, ám kóroka a mai napig nem tisztázott. A KD-t infekció
indukálta generalizált vasculitis jellemzi, ennek klinikai és laboratóriumi
tüneteivel/jeleivel és konzekvenciáival.
A Szent László Kórház I. Gyermekosztályán 1977-2004 között
összesen 72 beteget ápoltunk KD diagnózissal. (ESPID poszter, Kréta,
2003). A KD diagnosztikus kritériumait (Kawasaki professzor eredeti
közleménye alapján) az alábbiak alapján lehet megállapítani:
o kétoldali - száraz! conjunctivitis
o nyálkahártya tünetek
o ajkak, nyelv, szájüreg
o AB kezelés ellenére fennálló láz (1-2 hét)
o bőrtünetek
o tenyér/talp pír, oedema, hámlás (utolsó ujjperc polymorph
(nem vezikulózus) exanthema
o heveny, nem purulens nyaki nyirokcsomó duzzanat >1,5 cm
(Forrás: Pediatrics, 1974. 3; 271-6.) E megjelenési forma alapján
hívták eleinte ezt a betegséget Bőr-nyálkahártya-nyirokcsomó szindrómának (Mucocutan-lymph node syndrome, MLNS), majd első leírója
iránti tiszteletből lett a neve Kawasaki betegség.
A KD diagnosztikus kritériumait az eredeti leírás óta sokan értékelték,
a módosított állásfoglalást az American Heart Association (AHA) tette
közzé és ma ezt fogadják el általánosan:
KD AHA diagnosztikus kritériumai I. (typusos)
o min. 5 napja tartó láz
o az alábbi elváltozásokból minimum 4:
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o végtagelváltozások
o polymorph (nem vezikulózus) kiütés
o kétoldali száraz conjunctivitis
o ajak és szájnyh elváltozások
o nyaki lymphadenitis
o hasonló tünetekkel járó más betegség kizárása
KD AHA diagnosztikus kritériumai II. (atypusos)
o 4-néI kevesebb jellemző klinikai tünet
o Echographia
o a. coronaria érintettség
o dilatatio
o aneuryzma
o egyéb, hasonló tünetekkel járó betegség kizárása
(Forrás: Circulation 1993, 87; 1776-80.)
A Szent László Kórházban kezelt KD betegeink demográfiai adatai:
o életkor 4,5 év (1-12 év)
o fiú:lány 37:35
o sem időbeli, sem geográfiai kapcsolat nem fordult elő az esetek
között
o az első húsz lefagyasztott savó elveszett
Ritkán észlelt klinikai tünetek KD-ben:
o KIR érintettség - 5/72
o icterus, hepatitis - 11/72
A KD kezelésének története az első leírás óta változott, hatékonyabbá,
eredményesebbé vált, éppen az ÍVIG kezelésnek köszönhetően. Az első
években csak antibiotikum és a súlyosnak ítélt esetekben szteroid kezelés
jött szóba, melyhez eleinte alacsonyabb, majd magasabb adagban aspirin
adása is. Az ÍVIG kezelést eleinte isebb adagban és napokra elosztva
adtuk, majd a sikeren felbuzdulva, az irodalmi adatrokat követve tértünk
mi is át a 2g/ttkg egyszeri, 6-12 óra alatt adott kezelési módra. Az alábbi
felsorolás azt szemlélteti, hogy betegeink hányada részesült az adott
szerből kezelésben.
o antibiotikumok: 16/32, 1-15. beteg
o szteroid (2 mg/kg): 3/32, 1., 3., 5.
o aspirin (kezdeti: 10-30 mg/kg, fenntartó: 5 mg/kg)
o echographia (1988-): 25/32, 8.-32.
o ÍVIG 400 mg/4 nap - 6/32, 12.-17.
o ÍVIG 2 g/kg: 15/32, 18.-32.
25

Betegeink az éppen számunkra elérhető ÍVIG készítményt kapták, 12
közülük Humaglobint kapott, a gyártó cég ajándékaként.
Tapasztalataink szerint az ÍVIG kezelés 2 g/kg 1x12 órás infúzióban igen jól tolerált kezelés volt, ismételt ÍVIG adásra - nem teljes mértékben
kielégítő klinikai javulás miatt 6 esetben volt szükség, minden esetben
cardiológiai konsilium alapján (dr. Kádár Krisztina, Orsz. Kardiológiai
Intézet). A Humaglobin kezelés a többi, elérhető készítménnyel egyenértékűnek tűnt, a korábbi években alkalmazott frakcionált beadás - 400
mg/kg 4x6 órás infúzióban - esetében is, melyet KD-n kívül GB
szindrómában is sikerrel alkalmaztunk.
A KD eseteink kimenetele igen kedvező volt, minden beteg
klinikailag meggyógyult, a tartósan cardiológiai gondozásra szorulók is.
Haláleset nem fordult elő. Aneuryzmákat 3 betegben láttunk, ők is
megggyógyultak.
Guillain - Barre szindróma
Heveny, ismeretlen eredetű, progresszív neurológiai betegség, autoimmun mechanizmussal kialakuló polyradiculitis, mely ascendalo jellegű,
szimmetrikus izomgyengeséggel jár.
Jellegzetes liquoreltérései és az ascendáló paresis miatt az acut flaccid
paralyzis (AFP) program - polio eradikáció - során differenciáldiagnosztikai szempontból, mint a „diagnosztikus éberség" indikátora, a Szent
László kórházba kerültek ezek a betegek, így szereztünk tapasztalatot
kezelésükben az ÍVIG kezeléssel, melyet egyenértékűnek találtunk a
plasmaferezissel, miközben a gyermekbetegek számára sokkal könynyebben tolerálhatónak, egyszerűbben kivitelezhetőnek. A kezelési módra
400 mg/ttkg IVIG-et adtunk 6 órás infúziókban 4 egymást követő napon.
Sepsis - toxikus shock
Sok vita van az irodalomban arról, hogy mennyiben van helye és mi a
szerepe az ÍVIG kezelésnek sepsisben. Azért van ennyi vita a valódi
hatékonyságról, mert igen nehéz homogén betegcsoportot találni, továbbá
nehéz összehasonlítható időpontokban - a sepsis igen gyorsan progrediáló, bonyolult folyamat - beavatkozni. Etikai dilemmák merülnek fel a
magas halálozás, az időfaktor és a költségek miatt is - számos a teória és
kevés az evidencia.
Toxikus shock esetében, akár S. aureus, akár S. pyogenes eredetű,
vannak az ÍVIG kezelés jótékony hatására adatok főleg a heveny szakban
a terápia rezisztens esetekre.
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Mellékhatások
Mint minden orvosi beavatkozásnak, az ÍVIG kezelésnek is vannak lehetnek nemkívánatos hatásai, mellékhatásai, komplikációi. Általában
véve elmondható, hogy jól tolerált készítmények, de vannak arra adatok,
hogy ritkán - bejelentések az esetek 1-5%-ában - tapasztalhatók ilyenek.
Prospektív vizsgálatban (Wittstock et al, Eur Neurol 2003;50(3):1725). 117 betegnél, kiket különböző neurológiai kórképek miatt kezeltek
rVIG-el, különböző, zömében igen enyhe panaszokat átlagosan 11-81%ban láttak. Ezek enyhe, magától elmúló panaszok, pl. fejfájás, rossz
közérzet, rash, stb. voltak, súlyos mellékhatás összesen 2/117 fordult elő
(mélyvénás thrombosis).
Összegzés
Az ÍVIG készítmények ma már széles körben alkalmazhatók
gyermekbetegeknek is. A fő indikációk gyermekkorban az immundefektusok, a Kawasaki betegség, a GB szindróma és a sepsis, ill. TSS.
Jól tolerálható, kevés komoly mellékhatás jellemzi. Magas költségei miatt
költséghatékonysági vizsgálatok, országos adatgyűjtés lenne kívánatos
annak érdekében, hogy indokolt esetben alkalmazásuknak ne lehessen
akadálya.

27

Juvenilis dermatomyositis
Dr. Constantin Tamás
Semmelweis Egyetem, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest
Definíció
Az idiopathiás inflammatorikus myopathiák (IIM) progresszív
izomgyengeséghez vezető izomgyulladással és dermatomyositis esetén
különböző bőrtünetekkel (heliotroph rash, Gottron papulák, Gottron jel és
V jel) jellemezhetők. E betegség két fajtáját különböztethetjük meg két
korcsoportban megjelenő gyakoribb előfordulása alapján: a juvenilis DM
a 5-16 éves korban, míg a felnőtt típusú DM a 45-65 évesek között
fordu! elő leggyakrabban. Az első juvenilis dermatomyositis-ről (JDM)
szóló esetet Potain írta le. JDM-ben szenvedő gyermekek jobb
prognózissal rendelkeznek, mint a felnőtt korú DM-es betegek. A JDM
kapcsolata rákos megbetegedésekkel igen ritka.
Epidemiológia
A JDM/JPM ritka betegség, incidenciája az Egyesült Királyságban és
Írországban 1,9/1.000.000 16 év alatti gyermekekre vonatkoztatva,
prevalenciája egy svédországi vizsgálatban 25,0/100000-nek adódott. A
nemek arányát tekintve jellemző az enyhe női dominancia.
Etiológia és patomechanizmus
Genetikailag fogékony egyénekben különböző környezeti hatások
provokálják a kóros immunológiai folyamatok aktiválódását, és ez vezet a
myositis kialakulásához. Az egyes klinikopathológiai alcsoportoknak
megfelelően más és más autoimmun mechanizmusok játszódnak le, de a
következmények azonosak: krónikus gyulladás, az izomrostok károsodása
és pusztulása, fibrosis kialakulása. A myositisek genetikai hátterének
feltárása érdekében intenzív kutatások folynak. A genetikai faktorok
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szerepe mellett szól a családi halmozódás, a gyakoribb előfordulás
bizonyos etnikai csoportokban és a myositis szoros HLA-asszociációja.
Jelen tudásunk szerint az HM-k pathogenesisében bizonyos környezeti
ágensek, mint provokáló tényezők hatnak. Ez elsősorban a myositisek
szezonális megjelenése alapján vetődik fel. Sokféle mikrobiális ágens
iniciáló szerepét feltételezik (Coxsackie B1 enterovírusok, a parvovirus
B19, a HTLV-1, Toxoplasma, és Borrelia, de a bizonyítékok egyelőre
ellentmondásosak.
A napfény-expozíció, elsősorban az UV-fény etiológiai szerepe is
felvetődik DM-ben, hiszen ez fokozza a betegség pathomechanizmusában
fontos szerepet játszó citokin, a TNF-a szintézisét.
Habár a pathomechanizmus központi eleme autoimmun reakció, ez
idáig még nem sikerült a célpontként szolgáló autoantigén(eke)t azonosítani. Valamely ismeretlen trigger tényező hatására tehát az érintett
izmokban lokálisan pro-inflammatorikus citokin termelés indukálódik.
Ezek a citokinek elősegítik a helper T limfociták (Th), makrofágok és
neutrofil sejtek infiltrációját. Az aktivált Th sejtek Thl vagy Th2 sejtekké
differenciálódnak. A pathomechanizmusban a celluláris és a humorális
immunitás egyaránt szerepet játszik, a Thl sejtek a celluláris, a Th2 sejtek
a humorális immunitást serkentik. PM-ben a Thl-Th2 egyensúly hasonlóan a legtöbb szisztémás autoimmun betegséghez - a Thl
populáció javára változik, míg DM-ben inkább Th2 dominancia
érvényesül. Végül az izomrostok károsodását PM-ben citotoxikus T sejtek
(Tc), míg DM-ben a Th sejtek mediálta citokin és B-limfociták által
kiváltott humorális mechanizmusok idézik elő.
PM-ben az endomyseális gyulladásos infiltrátum két fő sejtje a
makrofág és a Tc sejt. A DM pathomechanizmusában alapvető különbség
a PM-hez képest, hogy az immunfolyamat az intramuscularis microvasculatura endotheliuma ellen irányul. A perivascularis infiltratumban
Th sejtek, B-limfociták, makrofágok és neutrofil sejtek figyelhetők meg.
Az érintett bőrben szintén hasonló perivascularis infiltrátum látható.
Klinikai tünetek
Az izomgyengeség kezdődhet akutan, de lassan, hónapok alatt kifejlődve is. Az előbbi DM-re, míg az utóbbi inkább PM-re jellegzetes. Az
izomgyengeség típusosán szimmetrikus és a proximális, végtagövi izmokat érinti, így azok a tevékenységek okoznak nehézséget, amelyek
elvégzéséhez ezen izmok szükségesek (fésülködés, borotválkozás,
lépcsőn járás, székről történő felállás, a buszra történő fel- és leszállás).
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Sokszor a nyak hajlítóizmai is érintettek. Az izomgyengeség általában
mind az alsó, mind a felső végtagokon kialakul; foka elérheti a teljes
mozgásképtelenséget is. A distalis izomgyengeség kezdetben ritka, de
kórlefolyás során a későbbiekben az esetek negyedében is jelentkezhet;
súlyossága azonban nem éri el a proximális izomgyengeségét. Az izomgyengeséget izomfájdalom és érzékenység kíséri, ez inkább DM-re
jellemző, PM-ben kevésbé fordul elő. Jellemző, hogy a myalgia inkább a
felső végtagokat érinti. A szem- és arcizmok típusosán megkíméltek
maradnak.
A DM-ben megfigyelhető bőrelváltozásokat az 1. táblázat foglalja
össze. A bőrtüneteket három csoportba osztjuk: pathognomikus, a
betegségre specifikus tünetek; karakterisztikus, azaz más betegségekben,
például SLE-ben is előforduló tünetek; és egyéb, a DM-ben ritkábban
észlelhető tünetekre. A bőrtünetek időbeli megjelenésüket tekintve leggyakrabban megelőzik az izomgyengeség kialakulását, de akár hetekkel is
követhetik annak megjelenését. A bőrtünetek tekintetében legfontosabb
differenciáldiagnosztikai szempontból szóbajövő kórképet a 2. táblázat
foglalja össze.
1. táblázat. A dermatomyositis jellegzetes bőrtünetei
Pathognomikus tünetek
GottronVörhenyes árnyalatú papulák a kéz MCP és IP ízületei
papula
felett. Közepük lehet atrophiás, besüppedt, fénylő, fehér.
Szimmetrikus, vörhenyes maculák oedemával vagy
anélkül a kéz IP ízületeinek dorsalis oldalán; az
Gottron-jel
olecranonon, a patellán és a medialis malleolus felett.
Karakterisztikus tünetek
Periorbitalis erythema a szemhéjakon, melyekhez
Heliotrop rash gyakran társul oedema. A felső szemhéj gyakrabban
érintett, mint az alsó.
Periungualis
teleangiectasia Felette a bőr gyakran atrophiás. Elsősorban JDM-ben.
Szimmetrikus A kéz dorsalis felszínén, az alkar és a kar extensor
macularis
felszínén, a vállon (sáltünet), a nyakon, a mellkason a
erythema
ruhakivágásnak megfelelően (V-jel), valamint az arc
centrális részén.
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Ritkábban előforduló tünetek
Teleangiectasia,
Főként a mellkas, a hát és a váll bőrén.
superficialis atrophia
Elsősorban JDM-ben. Lokalizációját teCalcinosis cutis
kintve subcutan, superficialis, intramuscularis és extenzív exoskeleton lehet.
Pruritus
Poikiloderma atrophicans vasculare
Hypo- es hyperpigmentäciö
Vesiculobullosus lesiök
Erythroderma
Livedo reticularis
Leukocytoclasticus vasculitis
Anasarca
2. táblázat A DM-ben megfigyelhető bőrtünetek
I. SLE

2. HIV infectio
3. Polymorph
fény-exanthema
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o

differenciáldiagnosztikája

Az SLE-s bőrelváltozásokra a kiemelkedő
felszínek, a kézfejen az ízületek közötti terület
érintettsége, míg ADM-ben a periorbitalis area, a
kézen pedig az ízületek feletti terület érintettsége
jellemző.
o A bőrelváltozások színe SLE-ben rózsaszín,
ADM-ben lilás,
o Bőrbiopsziás mintában az SLE-s betegeknél nem
mutathatók ki immunfluoreszcenciás vizsgálattal a
C5-9 komplement komplexek, az ANA titere
pedig magasabb, mint ADM-ben
Utánozhatja az ADM-t, ezért a vírusfertőzést ki
kell zárni.
o Allergiás eredetű bőrbetegség,
o Csalánkiütés-szerű elváltozások jelentkeznek a
fénynek kitett bőrterületeken, Az arcon, a nyakon,
a dekoltázson, a karokon,
o Általában a tavaszi-nyári időszakban jelentkezik,
o Provokációs teszttel ADM-től biztosan
elkülöníthető.

Szintén allergiás mechanizmusú folyamat, amely
az allergénnel való kontaktusnak megfelelően
alakul ki.
o Differenciáldiagnosztikai problémát akkor okoz,
ha a bőrtünetek „szóródnak",
o Patch teszttel (epicutan allergiás próbával) az
allergén kimutatható.
5. Lichen ruber o Testszerte 1-3 mm átmérőjű, viaszosan fénylő
papulák jelentkeznek,
planus
o A kifejlődött Gottron-papulák a kezeken jelennek
meg.
o Jellemző a Köbner-jelenség, a kaparási vonalnak
megfelelően lichenes papulasor alakul ki.
o A két folyamat szövettani lelete eltér.
A faggyúmirigyekben gazdag területekre
6. Seborrhoeás
lokalizálódik, elsősorban a hajas fejbőrre, homlokra, a
dermatitis
presternalis és az interscapularis régióra.
Az Auspitz tünet (a papulát megkarcolva apró vérzés
7. Psoriasis
figyelhető meg), valamint a Köbner jelenség segíti a
diagnózist.
8. Atopiás
o Fehér dermografizmus.
dermatitis
o A szérum emelkedett IgE tartalma,
o Pozitív bőrpróbák
o Más allergiás betegségek (rhinoconjunctivitis
allergica, asthma bronchiale) tárulása.
9. Trichinellosis o Urticaria és tartós szemhéjoedema jelentkezhet,
ami összetéveszthető heliotrop rash-sel.
o A trichinellosisra eosinophilia jellemző,
o A tünetek thiabendazol kezelésre reagálnak.
4. Contact
dermatitis

o

A karakterisztikus vázizomgyengeségen kívül számos egyéb szisztémás tünet fordulhat elő DM-ban. Súlyosabb esetekben a harántcsíkolt
izomzatból álló felső garatizomzat érintettsége miatt félrenyelés alakul ki
(oropharyngealis dysfunctio). A nyelőcső érintettsége következtében dysphagia alakul ki. Gyakori a gastroesophageal is reflux is. A gastrointestinalis traktus izmainak érintettsége következtében motilitási zavarok
fordulhatnak elő. Jelentkezhet dysphonia is; továbbá a rekeszizom és a
mellkasfali légzőizmok érintettsége dyspnoe-hoz, illetve légzési elégtelen33

séghez vezethet. A légzőizmok érintettsége többnyire súlyos, akutan kezdődő myositis esetében jön létre. A tüdő parenchymája is érintett lehet: az
ún. interstitialis tüdőbetegség (ILD) alveolitis, vagy pulmonalis fibrosis
képében jelentkezik leggyakrabban. Tünetei a progrediáló nehézlégzés és
köhögés, valamint kóros légzésfunkció (restriktív légzés-zavar). Ritkább,
de súlyos manifesztáció a szívizomzat érintettsége esetén bekövetkező
ingerképzési- és vezetési zavar. Kialakulhat myocarditis, pericarditis,
pangásos szívelégtelenség is. Típusos lehet a csuklót, térdet, a kéz
kisízületeit érintő arthralgia, illetve a non-erozív arthritis jelentkezése is.
Fontos megemlítenünk az amyopathiás DM-t, mint önálló klinikai
entitást. Dyenkor a bőrtünetek állnak előtérben, az izmok megkíméltek
maradnak (bár szubklinikus izomgyengeség, illetve kórszövettani vizsgálattal észlelhető eltérések jelen lehetnek).
A leggyakoribb myopathiák: a polymyositis (PM) és a dermatomyositis, amelynek mortalitása elérte az 50%-ot a glükokortikoidok széleskörű
alkalmazásának elterjedését megelőzően. Az elmúlt évtizedekben a korai
diagnózis és az azt követően elkezdett agresszív immunszupresszív
kezelési protokollok a betegség standard ellátási stratégiájává váltak,
ennek köszönhetően az HM betegek túlélési esélyei világszerte javultak.
A gyakran jelentkező extrasceletális és extramusculáris manifesztációk,
úgymint a pulmonalis, gastrointestinalis és cardialis szövődmények,
fokozzák a betegség morbiditását és mortalitását.
A juvenilis dermatomyositis gyakran szövődik dystrophiás kalcifikác/ókkal, amely rokkantsághoz, krónikus fájdalomhoz, a bőr kifekélyesedéséhez és izületi kontraktúrák kialakulásához vezethet. Egyelőre nincsen
általánosan elfogadott kezelési protokoll, egyes tanulmányok e szövődmények megelőzésére a kálcium antagonisták alkalmazását ajánlják.
Mind a juvenilis és a felnőtt típusú DM bőrlézióinak terápiájában a
tacrolimus, mint adjuváns szer alkalmazása megfontolandó.
Diagnózis
Az IIM diagnózisának felállítása a Bohan és Peter által megfogalmazott kritériumok alapján történik:
o a proximalis izmok szimmetrikus, progresszív gyengesége
o a kreatin kináz (CK) és a laktat dehidrogenáz (LDH) enzimek
aktivitásának emelkedése a szérumban
o a megváltozott EMG kép karakterisztikus triádja
o pozitív izom biopsziás eredmény
o karakterisztikus dermatológiai elváltozások
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Említésre méltó, hogy számos beteg esetében az egyértelmű klinikai
gyanú ellenére - karakterisztikus bőrtünetek jelenléte és proximális típusú
izomgyengeség - sem jutunk defintív diagnózishoz a kivizsgálás során.
Több szerző is vizsgálta a JDM klinikai és laboratóriumi tüneteinek előfordulási gyakoriságát a diagnózis felállításának idejében az IIM
dignózissal kezelt betegek körében. A Bohan és Peter kritériumok
szenzitivitása 74-100%, átlagosan 91% az egyes tanulmányokban. E
vizsgálatokban a specifícitás 90%-nak adódott. Definitív és valószínű
JDM-ben szenvedő betegeink biopsziás mintáinak szövettani vizsgálata
85%-ban bizonyult pozitívnak. Megnehezíti a diagnózis felállítását, hogy
JDM esetében a myositis gyakran focalis, a biopszia ismételt elvégzése
pedig nem kívánatos polipragmázia.
A Bohan és Peter által 1975-ben kidolgozott kritériumrendszere óta
számos új diagnosztikus eszközök és módszer (immunszerológia, HLA
analízis, MRI) került bevezetésre az IIM-k diagnosztikájában. Az utóbbi
időben a figyelem az új, kevésbé invazív diagnosztikus eljárások, mint
például az MRI és az MR-spectroscopia felé fordult. Az MR hasznos
eljárás a myopathia aktivitásának meghatározására. A vizsgálat érzékenyen jelzi a gyulladás miatt megemelkedett szöveti víztartalmat az
izomzatban, a fasciákban, a perimysiumban és a subcutisban. A betegség
későbbi, krónikus fázisában kimutathatjuk az izomzat atrophiáját, a zsíros
infiltrációt és az extrófiás meszesedést. Az MRI jóval szenzitívebb (90%),
mint a szövettan (65%), tehát már akkor kimutatja a myopathiát, amikor
az izombiopszia és az EMG negatívak, de kevésbé specifikus (90% vs.
100%). MR alapján, „célzottan" végzett izombiopszia szövettani
vizsgálatának specificitása és szenzitivitása a 100%-ot közelíti. (Az MR
spektroszkópia során 31P használatával a foszfát metabolitok (ATP, anorganikus foszfát, foszfokreatinin) koncentrációját mérik nyugalomban és
terhelés alatt. Aktív myositis esetén a foszfát metabolitok koncentrációja
nyugalomban és terhelés alatt is szignifikánsan alacsonyabb, mint
egészséges egyénekben.)
Nemzetközi konszenzusra lenne szükség, amely meghatározná mind a
diagnosztika, mind a terápiás lépések pontos algoritmusát. E konszenzus
sürgősségét az a tény is alátámasztja, hogy a diagnózis késői felállításának és az adekvát terápia megkezdésének késedelme a betegség funkcionális kimenetelének és a későbbi szövődmények kialakulásának (pl.
calcinosis) elkerülhető kockázati tényezője.
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Kórlefolyás
Vizsgálataink szerint a gyermekek és felnőttek között leggyakrabban
a DM monofázisos formájával találkozhatunk. A policiklusos lefolyású
altípus (ismétlődő relapszusokkal zajló) előfordulása hasonlónak mutatkozott mindkét korcsoportban. A betegség krónikussá válása inkább a
JDM-ben szenvedő betegek csoportjára volt jellemző. Huber és munkatársai 65 JDM-es páciensük közül 24 esetben (37%) találtákoztak a
betegség monofázisos formájával, míg 41 esetben (63%) a betegséget
krónikus illetve policiklusos lefolyásúnak találták. Phillips munkatársaival a relapszusok hasonló előfordulási gyakoriságát találta (50-60%).
Terápia
A betegség mortalitása a glükokortikoidok széleskörű alkalmazásának
elterjedését megelőzően elérte az 50%-ot. Az elmúlt évtizedekben a korai
diagnózis és az azt követően elkezdett agresszív immunszupresszív
kezelési protokollok a betegség standard ellátási stratégiájává váltak,
ennek köszönhetően az HM betegek túlélési esélyei világszerte javultak.
A gyakran jelentkező extrasceletalis és extramuscularis manifesztációk,
úgymint a pulmonalis, emésztőrendszeri és cardialis szövődmények,
növelik a betegség morbiditását és mortalitását.
A terápia célja, az akut izomkárosodás, a krónikus atrófia és a
kontraktúrák megelőzése, továbbá a leendő relapszusok elkerülése,
mindezekkel együtt az életminőség javítása. A betegek kezelésének alapja
az immunszupresszió, amelyet az első vonalbeli glükokortikoid terápia
bevezetésével indítunk, 1-2 mg/kg/nap kezdő dózisú prednisolonnal vagy
ekvivalensével. Ez a hagyományos terápia a felnőtt és gyermekkorú
betegek 60-80%-ában mondható hatásosnak.
A glükokortikoid kezelést ineffektívnek tekintjük, ha az izomerő 3
hónapos kezelés mellett nem nő, illetve ha a dózis csökkentése után a
betegség ismét fellángol (2, 5). Ezekben az esetekben, valamint ha súlyos
mellékhatások jelentkeznek, amelyek miatt a kezelés felfüggesztésére
kényszerülünk, további immunszupresszív szerek alkalmazása szükséges.
Ilyen második vonalbeli szerek az azathioprin (AZA), a methotrexat
(MTX), a cyclosporin (CYA), az intravénás immunglobulin (ÍVIG) és a
cyclophosphamid (CYC). A myositises betegek közel 20—40%-a a kezelés
során nem csak glükokortikoidot igényel, hanem egyéb immunszupreszszív szert is. Több szerző is javasolja a második vonalbeli szerek korai
bevezetését, különösen negatív prognosztikai faktorok jelenléte esetén
már a betegség korai szakában, többnyire glükokortikoidokkal kombinál36

va (3. táblázat). Ezekben az esetekben a remisszió-indukció érdekében
megfontolandó lökés glükokortikoid terápia alkalmazása (30 mg/kg/nap,
maximum 1000 mg methylprednisolon iv. 3 napig). További vizsgálatok
szükségesek a mycophenolat-mophetil kezeléssel kapcsolatosan, amely
azonban az eddigi bíztató eredmények alapján a konvencionális
immunszupresszív szerek mellett alternatív terápiának tekinthető.
3. táblázat Juvenilis és felnőtt DM betegek rossz prognózisára
tünetek

utaló

Az akut-fulmináns betegségek sokszor életveszélyes állapothoz vezetnek
A dysphagia az aspiratio lehetőségét vetíti előre
Cardialis érintettség
Dysphonia
Interstitialis tüdő betegség
Vasculitis
Pozitív anti-szintetáz (anti-Jo-1) vagy anti-SRP autoantitest
A diagnózis és a megfelelő terápia késése
Inadekvát kezelés
Idősebb kor
Férfi nem
Afrikai rassz
Malignitás
Az immunterápiák, mint az anti-CD20+ B-sejt depletiót okozó monoklonal is antitest (rituximab), az anti-TNF alfa és a CD28/CTLA-4 kostimulátor molekulák elleni antitestek, egyes esettanulmányokban és kisebb mintaszámú vizsgálatokban a DM-es betegek gyógyulását előmozdítani látszanak. A szelektív B-sejt gátlás fulmináns betegség esetében a
cyclophosphamid kezelés alternatívája lehet. A TNF-gátló szerek alkalmazása mind a fibrózis megelőzésében, mind az akut gyulladásos folyamatok gátlásában szerepet játszhat, kiegészítő terápiaként szerepet kaphat
a kezelés során. A ko-stimulátor molekulák között találjuk a „legfiatalabb" biológiai terápiát, az abateceptet, amely az Egyesült Államokban
2005 decemberében FDA engedélyt kapott a rheumatoid arthritis
terápiájában.
A JDM gyakran szövődik dystrophiás kalcifikációkkal, amely
rokkantsághoz, krónikus fájdalomhoz, a bőr kifekélyesedéséhez és ízületi
kontraktúrák kialakulásához vezethet. Egyelőre nincsen általánosan elfo37

gadott kezelési protokoll, egyes tanulmányok e szövődmények megelőzésére a kálcium antagonisták alkalmazását ajánlják. Mind a juvenilis
mind a felnőtt típusú DM bőrlézióinak terápiájában a tacrolimus, mint
adjuváns szer alkalmazása megfontolandó.
A kezelés szerves része a fizioterápia is, melynek célja az izomerő
javítása és az ízületi kontraktúrák, az izomatrófia kialakulásának megakadályozása. Aktív gyulladásos tünetek fennállása esetén azonban a
gyógytorna növeli a gyulladásban lévő izmok necrosisát, ezért veszélyes
lehet. Aktív myositises tünetek esetén is fontos az ízületek mozgásterjedelmének megőrzése. A légzőizmok elégtelen működése esetén el
kell kezdeni a betegek légzési fizioterápiáját is. Ha a myositis aktivitása
mérséklődik, izometriás gyakorlatok ajánlottak. A tartósan inaktív
stádiumban több hónapon keresztül, izotóniás tornagyakorlatokat végeztetünk. A gyógytorna mellett fontos és előnyös mozgásforma az úszás is.
Munkacsoportunk a korai agresszív terápia stratégiáját követi. Az
akut szakban lökés glükokortikoid kezeléssel/kezelésekkel érhetjük el a
betegség hatékony és gyors kontrollját. A szteroid kezelés mellett többnyire bázisterápia bevezetése szükséges, amely segítségével megelőzhetjük a betegség relapszusát.
A betegek követése
Az IIM-k kimenetelének teljes értékeléséhez nélkülözhetetlen a
kezelés és a betegség szélesebb körű hatásainak vizsgálata. Habár mint
azt a későbbiek során is látni fogjuk, az utóbbi évtizedekben az IIM-k
túlélése világszerte progresszíven javult, ennek ellenére ez a betegség
sajnos továbbra is hosszú távú hatással van az egyes betegek mindennapi
életére. Minden terápiás próbálkozás ellenére az IIM-ben szenvedő
betegek jelentős hányadában az izomerő visszatérése nem tekinthető
teljesnek. A kezelés kiválasztásában és megtervezésében ezért egyre
inkább előtérbe kerülnek azok a szempontok, amelyek révén az egészségi
kimenetelt optimalizálni tudjuk. Ennek érdekében szükséges a kezelés
eredményéről, illetve a beteg állapotáról objektív visszajelzést kapnunk. A
funkcionális kimenetel és életminőség vizsgálata révén tehát betekinthetést nyerhetünk az orvosi tevékenység megítélésének egy sajátos, a beteg
általi szemszögébe. Másrészt a funkcionális kimenetelt értekelő eljárások
kidolgozása révén lehetővé válik az egyes esetek objektív összehasonlítása, aminek révén optimalizálhatjuk a terápiára adott válasz értékelését.
A betegség aktivitásának az autoimmun gyulladásos folyamatból
közvetlenül származó, de még reverzibilis manifesztációkat tekintjük.
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Ezzel szemben a betegség károsodást elsődlegesen az aktív betegségből
származó, másodsorban a betegség kezeléséből eredő szövődmények
jelentik. Ez tartósan fennmaradó, anatómiai, élettani, pathológiai
(hegesedés, fibrosis, atrophia) és funkcionális elváltozások összesége.
Fontos, hogy a betegség aktivitásának és a károsodás a megítélésekor a
teljes klinikai spektrumot (azaz nemcsak a vázizomzat állapotát, hanem az
egyéb célszerveket is) értékeljük. Régóta fennálló betegség esetén néha
nehezséget okoz az aktuális aktivitás megítélésben a betegségből
származó korábbi károsodás.
Az egészségi állapot felmérésére különféle eszközök állnak rendelkezésünkre. A betegség aktivitásának és az általa okozott károsodásnak a
megítélése szubjektív és objektív mérőeszközök segítségével történhet.
Nemcsak a funkcionális status, hanem az élet minősége is alapvető
aspektusa a betegség kimenetelének. Az egészséggel összefüggő életminőség vizsgálata (Health-related Quality of Life, HR-QoL) egyre
inkább elterjed az orvostudomány különböző ágaiban. Objektív, mérhető
adatokat nyújt arról, hogyan befolyásolja egy adott betegség az egyén
mindennapi életét.
Összefoglalás
A juvenilis dermatomyositis szisztémás betegség, a bőr- és
izomtüneteken túl számolnunk kell az extramuscularis és extraskeletalis
manifesztációk megjelenésével (a leggyakoribb az arthritis és a
gastrointestinalis vasculitis), amely kiterjedt konzíliárusi hátteret kíván
meg. A betegség aktivitásának megítéléséhez sokszor modern és drága
laboratóriumi és képalkotó vizsgálatokat kell végeznünk. A terápia
nyomonkövetése során ismernünk kell az izomerő vizsgálatának
metodikáját és a betegség aktivitásának, a kialakult károsodások és a
funkcionális kimenetel - életminőség felmérésének technikáját. A kezelés
megkezdésekor már rendelkezésre kell álljon a képzett gyógytornász. A
terápia során fel kell készülnünk a kezelés toxikus mellékhatásainak
felismerésére és kezelésére. A Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján gyermekreumatológai fő profillal rendelkező
Nefrológia - Immunológia Belgyógyászati Mátrix Osztály került kialakításra, ahol az ország egész területéről fogadunk juvenilis dermatomyositisben, valamint egyéb gyulladásos és non-inflammatorikus
(veleszületett és metaboliás) myopathiákban szenvedő betegeket.

39

Fiatalkori ízületi gyulladás
Dr. Ónozó Beáta
SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi
Központ, Szeged
A múlt század második felében Cornil (1864.), majd Still (1897.)
munkássága nyomán felismerésre került, hogy a felnőttkori rheumatoid
arthritishez hasonló, de heterogén összetételű krónikus izületi gyulladás
gyermekkorban is előfordul.
Az Egyesült Államokban juvenilis rheumatoid arthritisnek (JRA),
Európában pedig juvenilis krónikus arthritisnek nevezték ezt a betegségtípust, majd 1997-től a nemzetközi reumatológiai szövetség (ILAR) ajánlásával a juvenilis idiopathias arthritis (JIA) elnevezés alatt egységesítették.
1. táblázat. Klasszifikáció
ACR (1977) JRA EULAR (1978) JCA
Systemic

Systemic

Polyarticular

Polyarticular

Pauciarticular

Pauciarticular
Juvenile psoriatric

ILAR (1997) JIA
Systemic
Polyarticular RF-negative
Polyarticular RF-positive
Oligoarticular
Persistent
Extended
Psoriatic
Enthesitis-related
Other

Bár korábban azt feltételezték, hogy a felnőttkori rheumatoid arthritis
és a juvenilis idiopathias arthritis ugyanazon betegség különböző életkorban megjelenő formája, azonban a 2. táblázatban láthatóak a jelentős
különbségek:
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2. táblázat
láz
kiütés
nyirokcsomó
splenomegalia
pericarditis
iritis (uveitis)
rheumatoid csomó
rheumatoid faktor
leukocytosis
monoarticularis kezdet
fájdalom
röntgendestrukció
prognózis

JIA (%)
74
44
43
33
10
9
8
19
56
32
enyhe
későn
jobb

RA ( % )
31
2
21
7
4
0
20
76
23
6
jelentős
korán
rosszabb

Definíció
Minden 16. születésnap előtt kezdődő, más okkal nem magyarázható
ízületi gyulladás.
A betegség kialakulásában genetikai tényezők mellett immunpathológiai folyamatok játszanak szerepet, amelyek eredménye a synovialis hártya gyulladása, fokozott exudatumképződés, majd a synovium
megvastagodása és később porcdestrukció. Klinikailag az ízületi gyulladás (synovitis) jelei:
o ízületi duzzanat
o Lokális érzékenység
o Fájdalom az ízület mozgatásakor: kisgyermekek ízületi gyulladás
esetén nem kifejezetten fájdalomra panaszkodnak, hanem kímélik
az érintett ízületet, ezért gyakran sokáig észrevétlen marad a szülő
előtt a betegség,
o Melegebb (de langyos, nem forró) tapintató ízület
o Reggeli ízületi merevség
Klasszifikáció: A betegség kezdeti tünetei alapján az első hat hónapban hét altípus különíthető el.
1. Szisztémás forma
A szisztémás forma az esetek kb. 10-15%-át teszi ki. Rendszerint 5 éves
kor alatt kezdődik, nemi dominancia nem figyelhető meg. Klinikailag a
felnőttkori Still-betegséghez hasonló.

A kórkép legjellemzőbb tünete a szeptikus (quotidian) típusú lázmenet. A láz rendszerint naponta kétszer - a reggeli és a délutáni órákban
- 39 fok fölé emelkedik. Ez alatt a gyermek rendkívül elesett, míg a
lázmentes periódusban jó az általános állapota. A láz alatt, de attól
függetlenül is jellemző a jellegzetes lazacszínű maculopapulosus kiütés,
amely főleg a törzsön jelentkezik. Az extraarticularis manifesztációk
(10%-ban csak ez van) közül gyakori a generalizált lymphadenomegalia,
a hepatosplenomegalia, a mesenterialis nyirokcsomók duzzanata, amely
akut has klinikai képét is utánozhatja, illetve pericarditis, myocarditis is
előfordulhat. Súlyos életet veszélyeztető állapot a macrophag aktivációs
szindróma, amelynek során a csontvelőben erythrophagocytosist, májfunkciós enzimek meredek emelkedését és extrém magas ferritin szinteket
lehet látni.
Az ízületi tünetek az arthralgiától a súlyos erosiv, destruktív polyartritisig terjedhetnek. Előfordulhat, hogy a betegség lefolyása során a
szisztémás tünetek elmaradnak, csak a polyarthritis zajlik tovább. A
betegség késői szövődménye lehet az amyloidosis és esetenként
növekedésbeli elmaradás, törpeség is kísérheti.
2. Oligoarticularis forma
A betegek kb. 50-60%-a az oligoarticularis formába sorolható. Négy
vagy annál kevesebb ízület érintett és szisztémás tünetek nincsenek ebben
a kórformában. Rendszerint az ízületi gyulladás asszimmetrikus, a nagyíizületek érintettek, azok közül is leggyakrabban a térdízület. Jellemző a
korai, öt év alatti kezdet. Később extendálódhat, azaz polyarticularissá is
válhat. Az aszimmetrikus ízületi gyulladás következtében hosszú távon
végtaghossz-különbség is kialakulhat. A gyulladásos paraméterek általában alacsonyak, a reuma faktor negatív, viszont az antinukleáris faktor
pozitív lehet. A kislányoknál, különösen a HLADR5, DR8 hordozás során
uveitis alakulhat ki. Ennek ismerete azért rendkívül fontos, mert a
krónikus iritis szubjektív tüneteket nem okoz, ezért a rendszeres
réslámpás vizsgálat ezen betegeknél kötelező.
3. Polyarticularis forma, reuma faktor (RF) pozitív
Polyarticularisnak tartjuk a betegséget akkor, ha 5 vagy annál több
ízület érintett. A reuma faktor pozitív és negatív altípusok elkülönítése
azért alakult ki, mert mind prognosztikailag, mind a hosszú távú következményeket figyelembe véve két eltérő betegségcsoportról van szó. A
reuma faktor pozitív forma a fenőttkori rheumatoid arthritis 16 éves
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életkor előtt kezdődő, de összességében a tinédzser lányokat érintő
formája, amelyben súlyosabb az ízületi destrukció, a reumás csomók
előfordulása is gyakoribb,
A csípő és a csukló érintettsége rossz prognózisra utal. Jellegzetes
növekedési zavarok, pl. micrognathia alakulhat ki.
A laboratóriumi leletek közül a RF pozitivitás mellett We, CRP érték
lehet emelkedett, emellett specifikus marker az anti-filaggrin pozitivitás
is.
4. Polyarticulartis forma, RF negatív
Rendszerint kisgyermekkorban kezdődik. Öt vagy annál több ízület
érintett. A súlyos porcdestrukció ritka, kezelésre jól reagál és a prognózisa is jobb, mint az RF pozitív formának.
5. Enthesitisszel járó forma
Az enthesítis az ínnak a csonthoz való tapadási helyén kialakult
gyulladása. Ennél a megjelenési formánál a fájdalom legtipikusabb helye
a sarokcsont hátsó vagy alsó felszíne. Leggyakoribb megjelenési formája
az enthesitisszel társult alsó végtag nagy ízületeit érintő oligoarthritis.
Ezeknél a betegeknél előfordulhat acut anterior uveitis, amely ellentétben az oligoartikuláris esetben észlelt krónikus formával kivörösödött szemmel, könnyezéssel és fokozott fényérzékenységgel
járhat együtt. A legtöbb beteg a HLA B27 pozitív. Ez a betegség
túlnyomórészt a férfi nemben fordul elő és általában 7-8 éves kor után
kezdődik. Lefolyása változatos. Néhány betegnél a betegség megnyugszik, míg másoknál továbbterjed a sacroiliacalis ízületre illetve a
gerinc kisízületeire. Valójában ez a típus a felnőttkorban lényegesen
gyakoribb spondyloarthropáthiakhoz, Bechterew-kórhoz hasonló.
6. Arthritis psoriatica
Jellemzője, hogy az ízületi gyulladás pszoriázissal, azaz pikkelysömörrel, vagy annak ismertetőjegyeivel társul. A pikkelysömör olyan
bőrbetegség, amely során a bőr, főleg a könyök és a térd felett, foltokban
pikkelyesen hámlik. Ez a bőrbetegség megelőzheti, vagy éppen követheti
az ízületi gyulladás kialakulását.
Ez a változat a klinikai megjelenési formák és a prognózis tekintetében összetett.)
Javasolt vizsgálatok
Reumatoid faktor (RF): JIA polyarticuláris formájában konzekvensen
pozitív magas koncentrációban.
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Antinukleáris faktor (ANA, ANF): JIA oligoartikuláris típusú betegeknél pozitív lehet főleg a betegség kezdeti időszakában. Ezek a JIA-s
betegek egy olyan csoportját alkotják, akiknél magas a krónikus iridociklitisz kialakulásának kockázata, ezért javasolt a rendszeresen (3 havonta) elvégzett réslámpás szemvizsgálat.
HLA-B27: Az entezítisszel társuló ízületi gyulladásban szenvedő
betegek 80%-ánál pozitív. Az egészséges populációban ennek gyakorisága sokkal alacsonyabb (5-8%).
Vérsejtsüllyedés (Westergreen), a C-reaktív protein (CRP): A gyulladás általános mértékét állapítják meg, továbbá hasznosak a betegség kezelésének megválasztásában, ami egyébiránt sokkal inkább a klinikai tünetek milyenségén, mint a laboratóriumi vizsgálatokon alapul.
A gyógyszerezéstől függően a betegeknél szükség lehet rendszeres
ellenőrző vizsgálatokra (úgy mint vérkép, máj-enzim és vizeletvizsgálat,
stb.), hogy megállapítsák a potenciális mellékhatásokat.
A rendszeres röntgenvizsgálat azért hasznos, mert nyomon követhető
a betegség potenciális előrehaladása és így összhangba hozható vele a
kezelési terv.
Kezelés
A JIA orvoslására még nem létezik speciális terápia. A kezelés célja
az, hogy a gyermekek normális életvitelét megőrizzék, megelőzzék az
ízületi és szervi károsodásokat, mialatt a betegség spontán enyhülésére
várnak, ami a legtöbb esetben egy változó, megjósolhatatlan időtartam
alatt be is következik. A kezelés lényegében a szisztémás és/vagy az
ízületi gyulladást gátló gyógyszerek használatán, valamint az ízület
funkciójának megőrzésére és a deformitások kialakulásának megelőzésére
irányuló rehabilitációs programokon alapul.
A terápia elég összetett, különböző specialisták együttműködésére
van szükség hozzá (gyermekreumatológus, ortopéd sebész, fiziko- és
foglalkozásterápiás szakember, szemész).
1. Nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek (NSAID). Tüneti
gyulladáscsökkentők, amelyek a betegség megnyugvását nem idézik
ugyan elő, de a gyulladásos tüneteket csökkentik. Legszélesebb körben a
naproxen-t és az ibuprofen-t használják.
2, ízületbe adott injekciók. Akkor használatosak, amikor egy, vagy
csak kevés ízület érintett és, ha az ízület tartós bezsugorodása (ami a
fájdalom következtében alakult ki) deformitást eredményezhet. A beadott
gyógyszer egy hosszú hatású szteroid készítmény.
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3. Másodvonalbeli gyógyszerek. Azoknál a gyermekeknél szükséges,
akik súlyosbodó sokízületi gyulladásban szenvednek annak ellenére, hogy
megfelelő NSAID terápiát és szteroid injekciókat kaptak. A másodvonalbeli gyógyszerek a megelőző NSAID terápia folytatása mellett
alkalmazandók. A legtöbb másodvonalbeli gyógyszer hatása csak több
hetes vagy hónapos kezelés után válik szemmel láthatóvá.
A legnagyobb előszeretettel alkalmazott gyógyszer az alacsony
dózisú, hetente adott methotrexát. A betegek nagy többségénél hatékony.
Van közvetlen gyulladásgátló hatása is, azonban jónéhány betegnél képes
előidézni a betegség megnyugvását is tisztázatlan hatásmehanizmus
révén. Általában jól tűrik a betegek. A leggyakoribb mellékhatása a
gyomorémelygés és a transzamináz szint megemelkedése. A lehetséges
mellékhatások miatt a kezelés alatt rendszeres laboratóriumi vizsgálatok
segítségével történő megfigyelésre van szükség.
Folsavval kombinálva a mellékhatások fellépésének kockázata mérséklődik.
A salazopyrin szintén bizonyítottan hatékony a JIA kezelésében, de
általában kevésbé jól tolerálható, mint a methotrexát. A salazopyrinnel
kapcsolatos tapasztalatok még jóval korlátozottabb számúak, mint a
methotrexát esetében.
A ciklosporin értékes gyógyszer a szteroidra nem reagáló makrofág
aktivációs szindróma (MAS) kezelésében. A leflunomid gyermekeknél
történő alkalmazásáról jelenleg szinte semmi információ nem áll
rendelkezésre.
Az elmúlt néhány évben új perspektívákat nyitott az úgynevezett TNF
elleni gyógyszerek megjelenése. Ezek a szerek szelektíven blokkolják a
tumor neurózis faktort (TNF). Hatásuk gyors és biztonságosságuk
mostanáig igen jónak bizonyult. Mindemellett hosszabb nyomonkövetés
szükséges, hogy a lehetséges hosszűtávú mellékhatásokat is megállapíthassák. Mint minden másodvonalbeli gyógyszert, ezeket is csak
szigorú orvosi ellenőrzés mellett lehet alkalmazni.
4. Kortikoszteroidok. Ezek a hozzáférhető leghatékonyabb gyulladásgátló gyógyszerek, de használatuk korlátozott, mert hosszú távon több
lényeges mellékhatással járnak együtt, mint például az osteoporosis és a
növekedés gátlás. Mindemellett értékesek az olyan szisztémás tünetek
kezelésében, amelyek más terápiára nem reagálnak és az életet fenyegető
szisztémás komplikációkra valamint ún. „áthidaló" gyógyszerként is
használhatók, azaz féken tartják az akut betegséget addig, amíg a
másodvonalbeli gyógyszerek hatása nem jelentkezik.
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A helyi szteroidokat (például szemcsepp) az iridociklitisz kezelése
során alkalmazzák. A súlyosabb eseteknél szemkörnyéki szteroid
injekcióra, vagy szisztémás szteroid adására is szükség.
5. Ortopéd sebészet. Fő indikációja ízületi károsodás esetén az ízületi
protézis beültetése, valamint tartós ízületi zsugorodás esetében sebészi
lágyrész-oldó műtét.
6. Rehabilitáció. A kezelés nélkülözhetetlen része. Magába foglalja a
megfelelő tornagyakorlatokat, csakúgy mint ízületi sín viselését (indokolt
esetben), hogy a beteg elkerülje a nemkívánatos ízületi zsugorodásokat. A
tornát korán meg kell kezdeni, és rutinosan kell végrehajtani, hogy megőrizzük a beidegzett mozdulatsorokat, az izomtömeget és erőt, valamint
hogy megelőzzük, csökkentsük, vagy kijavítsuk a deformitásokat.
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Gyermekkor mellkasi és hasűri tumorok sebészeti
vonatkozásai
Dr. Füzesi Kristóf
SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi
Központ, Szeged
Az utóbbi néhány évtizedben egyértelműen óriási javulás észlelhető a
daganatos betegségek túlélésében, de az előadó megkérdőjelezi ebben a
sebészeti beavatkozások szerepét. Nem változott jelentősen a sebészeti
műtéti technika, sőt a tendencia a korábbi radikális eltávolításra való
törekvés helyett inkább kisebb csonkítással járó beavatkozást helyez
előtérbe.
Sebészeti beavatkozások
biopsia
debulking
radikális eltávolítás
exstirpatio
A biopsia, szövettani vizsgálatra mintavétel gyermekkorban elsősorban feltárásos, ékkimetszés formájában terjedt el. A tűbiopsia, amely
beavatkozás felnőtt korban széles körben elterjedt, gyermekkorban nem
teljesen elfogadott. Hátrányai a kisebb szövet mennyiség nyerése, amely
nem teszi lehetővé egyidejű fagyasztott metszet, fénymikroszkópos,
elektronmikroszkópos és hisztokémiai vizsgálatok elvégzését.
A szövettani mintavétel elsősorban általános anaesthesiában végzendő, amely alól kivételt a felületesen elhelyezkedő mobilis elváltozások
képeznek. Ilyen esetekben nem ellenjavallt a helyi érzéstelenítéssel történő szövettani mintavétel. Természetesen minden esetben törekedni kell, ha erre mód van - az elváltozás in toto eltávolítására.
A metastasis sebészet az utóbbi időben megváltozott, a radikális,
lehetőleg tumormentes állapot elérése a cél. Ezen megfontolás alapján
akár többszörös áttétel eltávolítása is indokolt lehet. A beavatkozás
nagyságrendjének az eldöntését nyilvánvalóan befolyásolja az előzetes
cytostaticus kezelés eredményessége és a metastasis illetve metastasisok
local isatioja.
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Sebészeti szempontból az alábbi mediastinalis tumorok érdemelnek
említést: Első-felső mediastinumban tymus eredetű elváltozások, középső
mediastinumban bronchogen és gastrogen cysták valamint lymphaticus
eredetű tumorok és a teratomák. A hátsó mediastinumban elsősorban
neurogén eredetű tumorokra kell számítani, nevezeten ganglioneurinomára illetve neuroblastomára. Ezen elváltozások észlelése egyben műtéti
indikációt jelent és törekedni kell azok radikális eltávolítására.
Enterogén cysták esetében néha ectopiás gyomor nyálkahártya exulceratioja miatt bevérzésre lehet számítani. Mind az enterogen, mind a
bronchegen cysták prognózisa sikeres eltávolítás esetén igen jó.
A neurogén tumorok szövettani megítélésével kapcsolatban az előadónak az a véleménye, hogy sokszor nem differenciálható a jóindulatú
és rosszindulatú tumor egymástól, azaz a ganglioneurinoma és a neuroblastoma közötti átmenetek, különböző szöveti típusok miatt ezen tumorok radikális eltávolítása kívánatos. Nagyon fontos a neurogén tumorokkal kapcsolatban a beteg életkora és a tapasztalatok alapján bizonyos kor
alatt csak a sebészeti eltávolítás önmagában elegendő és nincs szükség
cystostaticus kezelésre, függetlenül a szövettani eredménytől.
Thoracalis, paravertebralis szimpatikusokból kiinduló neurogén
tumorok esetén törekedni kell arra, hogy a gerinccsatornába beterjedő
tumor is eltávolításra kerüljön, amit laminectomiával lehet elérni.
Neuroblastoma radikális eltávolítása illetve annak sikeressége a vizelet
catecholamin vizsgálatával ítélhető meg illetve a recidíva is ezen
vizsgálattal mutatható ki.
Tüdőtumorok
- előfordulásuk raritas, gyakoribb a metastasis.
- benignus - tumorok - hamartoma
papilloma
histiocytoma
- malignus tumorok - bronchus adenoma, carcinoma
sarcoma
blastoma
A primer tüdőtumorok előfordulása rendkívül ritka, sebészi szempontból észlelésük egyben műtéti indikációt jelent.
Thymus elváltozások esetében a hyperplasiat és a neoplasmat kell
egymástól elkülöníteni, amely a hagyományos szteroid teszt útján lehetséges. Serdülőkor illetve fiatal felnőtt korban myasthenia gravis esetében a
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thymus eltávolítása szóba jön és az előadó ennek kapcsán sikeres esetekkel találkozott.
Hasi tumorok többnyire nagy méretük miatt kerülnek észlelésre és
gyakran késlekedik a diagnózis.
Mesenterialis cysták, a mesenterium két lemeze között a nyirokutakból indulnak ki és többnyire az érintett bélszakasz resectiojával kerülnek
eltávolításra.
A lymphosarcomák hasi localisatioja rendkívül ritka. Gondolni kell rá
atípusos, korban előforduló invaginatio esetén, amelynek kiinduló pontja
lehet a bélfalra vagy a mesenterialis nyirokcsomóra localisait tumor.
Kezelése radikális, resectio a mesenterialis nyirokcsomókkal együtt
kívánatos.
A gyermekkorban előforduló Wilms tumor túlélésében az utóbbi időben nagyfokú javulás észlelhető. Korábban igen szigorú protokoll alapján,
kiterjedt vizsgálatok után vált lehetővé a műtéti beavatkozás, amelynél kívánatos volt mindkét oldali vese feltárása és a kóros oldali vesének a radikális eltávolítása. Újabban a képalkotó eljárások javulása miatt feleslegesnek látszik több invazív diagnosztikus beavatkozás (pl. cavographia) és
műtét kapcsán sem kell feltárni az ellenoldali vesét, miután a CT illetve
MR több információt nyújt, mint a direkt észlelés. A korábbi radikális
(akár úgynevezett „bench surgery") beavatkozások már nem érvényesek
és újabban a vese megtartásra való törekvés került előtérbe.
A neuroblastoma hasi előfordulása többnyire paravertebral is vagy
suprarenalis és az összes esetek 2/3-a jelenik meg ebben a localisatioban.
Az I-D. stádiumú tumor esetében radikális exstirpatio a teendő. Kiterjedt
tumornál és a localisatiotól függően néha technikailag nehéz annak
eltávolítása, a nagyerek érintettsége valamint az igen vérbő, vérzékeny
tumortok miatt. Neuroblastoma esetében a kimenetel kevésbé függ a
sikeres, illetve radikális beavatkozástól és a prognózis sokszor
kedvezőtlen. Az utóbbi időben is csak kevésbé látványos a kezelés
eredményessége, mint egyéb neoplasmák esetében.
Rhabdomyosarcoma jelentős részben a húgyivarszervekben, a gáton
jelenik meg. Korábban az ultraradikális beavatkozás („hemiemberectomia") volt a választandó kezelési mód, amely konzervatív irányba
terelődött újabban, de lehetőség szerint törekedni kell a tumormentes
állapot elérésére.
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Mikor gondoljunk mellkasi tumorra és mi a teendő?
Dr. Garami Miklós
Semmelweis Egyetem, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest
A rosszindulatú daganatos-leukémiás betegségek gyermekkorban
lényegesen ritkábban fordulnak elő, mint a felnőttkorban, jelentőségük
mégis kiemelkedő, mivel:
o a betegségek közül a leggyakoribb halálok 1 és 18 éves kor között,
o időben felismerve és megfelelően kezelve több, mint 60%-ban
teljesen meggyógyíthat ók s utódaik között sem fordul elő gyakrabban sem daganatos betegség, sem fejlődési rendellenesség,
o gyógyulás után lényegesen több társadalmilag is hasznos életév áll
előttük, mint a felnőtt betegek esetében,
o egy gyermek elvesztése olyan csapás az egész család részére, mely
csak nehezen, hosszú évek után és akkor sem teljesen dolgozható
fel; rontja mind a szülők, mind a testvérek életminőségét, életvezetését.
„Fáj a szívem"
Valószínűleg nincs is olyan gyermek, akinek még nem fájt semmije.
A mellkasi fájdalom gyakori panasz és az ezt elszenvedő gyermekben (és
szüleikben is) félelmet keltő jelenség, hiszen a gyermek úgy érzi a „fáj a
szívem ". A helyzet valójában ennél sokkal bonyolultabb, mert a szívtáji,
vagy kevésbé körülírt mellkasi fájdalom hátterében számos - szív-érrendszertől különböző - kóroki tényező(k) is állhat(nak).
Fontos, hogy a panaszával a házi gyermekorvost felkereső gyermek
vizsgálatánál a szív-érrendszertől eltérő kóroki tényezők között gondoljunk tumoros megbetegedésre is. Igaz ez akkor is, ha tudjuk, hogy a
gyermekkori malignus megbetegedések ritkák. Európában 100 000 gyermekre mintegy 12-15 újonnan diagnosztizált malignus megbetegedés jut.
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A gyermekkori rosszindulatú daganatos megbetegedések
számos
tekintetben eltérnek a felnőttkori korképektől. Az egyik legfeltűnőbb
különbség a malignus betegségek eltérő spektruma. Egyes, a felnőttkorban tömegesen előforduló kórképek, mint például az emlő, a hörgő, a
gyomor-bél traktus, a prostata és az uterus rosszindulatú daganatai a gyermekkorban irodalmi ritkaságnak tekinthetők, míg más daganatos betegségek (pl.: a retinoblastoma, a neuroblastoma, a Wilms-tumor) felnőttkori
manifesztációja kivételes.
Tünetek
A (szubjektív) mellkasi fájdalomról („fáj a szívem") beszámoló
gyermeknél a házi gyermekorvosi vizsgálat számos objektív tünet
meglétét is igazolhatja. A mellkasi szervek betegségeinek jellegzetes
(objektív) gyermekkori tünetei a
o nehézlégzés,
o láz,
o verejtékezés,
o haemoptoe,
o az ezekhez nem sorolható egyéb tünetek.
Érdemes áttekinteni, hogy gyermekkorban melyek a mellkasi tumoros
megbetegedések kori és késői tünetei.
Mellkasi tumorok korai tünetei
o fájdalom (pl. izomfájdalom), ha a daganat kialakulása érzőideg
közelében történik (mellhártya közelében lévő tumor esetében
kezdetben is lehet mellkasi fájdalom),
o köhögés, ill. köhögés jellegének megváltozása (állandó kínzó,
ugató jellegűvé válik),
o dyspnoe.
Mellkasi tumorok késői tünetei
o dyspnoe,
o étvágytalanság,
o testsúly csökkenés,
o fokozódó fájdalmak,
o szövődményes tüdőgyulladás tünetei.
Gyermekkorban nincsen olyan (jellegzetesen csak mellkasi tumoros
elváltozásra utaló) tünet, vagy tünetegyüttes, amelynek megléte egyértelműen igazolhatja, vagy (hiánya) kizárhatja a tumoros megbetegedést.
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Mellkasi tumorok gyermekkorban
o lymphomák (Burkitt lymphoma),
o neuroblastoma (NBL) mellkasi áttéte,
o pajzsmirigy cc.,
o thymus cc.,
o lágyrész daganatok,
o hasi daganatok mellkasi áttéte (májrákok, vesetumorok, stb.),
o csonttumorok (mellkasi áttétei) (pl.: osteosarcoma (OSC), Ewing
sarcoma (EWS)),
o mellkasi teratoma.
Teendő
Gyermekkori malignitás kizárásos gyanúja esetén javasoljuk, hogy a
gyermek differenciál diagnosztikai kivizsgálását az országos hatáskörű
Magyar Gyermekonkológiai Hálózat egyik kezelőközpontjában végezzék
el.
Magyar Gyermekonkológiai Hálózat
o egységes kezelési protokollok,
o egységes supportaciós irányelvek,
o Magyar Gyermekonkológiai Regiszter,
o nemzetközi eredményekkel közel megegyező hazai kezelési
eredmények.
A Magyar Gyermekonkológiai Hálózat jelenlegi gondozóközpontjai
Nyugat-Dunántúli Régió: Vas megyei Önkormányzat Kórháza, Szombathely.
Közép-dunántúli Régió és Közép-magyarországi Régió: Semmelweis
Egyetem, Budapest (SE): II. sz. (Tűzoltó utcai) Gyermekgyógyászati
Klinika.
Fővárosi Önkormányzat: Szent István Kórház (korábbi Szent László
Kórház területén). Heim Pál Kórház (korábbi Madarász utcai Gyermekklinika területén).
Észak-magyarországi Régió: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház
Gyermekegészségügyi Központ, Miskolc.
Észak-alföldi Régió: Debreceni Egyetem (DE), Gyermekklinika.
Dél-alföldi Régió: Szegedi Tudományegyetem (SZTE), Gyermekklinika.
Dél-dunántúli Régió: Pécsi Tudományegyetem (PTE), Gyermekklinika.
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Az eredményes kivizsgálás és gyógykezelés érdekében a daganatos
gyermekbeteg gondozását irányító gyermekonkológusnak együtt kell működnie a társszakmák képviselőivel, így - lehetőség szerint speciális
jártassággal rendelkező - laboratóriumi, patológiai és képalkotó
diagnosztikai szakemberekkel, a daganatok lokalizációja szerint a
különböző klinikumok szakorvosaival, így leggyakrabban gyermek-,
ideg-, fej-nyak-, mellkas-, orthopaed sebésszel, urológussal, gyermeknőgyógyásszal, szemésszel, sugárterápiás és rehabilitációs szakemberrel.
A betegek szomatikus gyógyításával egyenértékűen fontos a szakszerű és
szeretetteljes ápolás, a megértéssel, empátiával teljes környezet biztosítása, a gyermek és a család pszichés gondozása, társadalmi
visszailleszkedésük elősegítése a daganatos gyermekbetegek körében
jártas gyermek szakápoló, gyógytornász, klinikai szakpszichológus és
pedagógus részvételével.
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A mediastinum térfoglaló elváltozásainak képalkotó
diagnosztikája
Dr. Kukla Edit
SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi
Központ, Szeged
A képalkotó diagnosztikának a mediastinum sebészet fejlődésével
kellett lépést tartania. A mellkasi sebészet viszonylag fiatal ága a mediastinum sebészet, megfelelő légút biztosítás és lélegeztetés hiányában
hosszú ideig veszélyes dolognak tartották a feltárását. Az 1800-as évek
végén próbálkoztak először a mediastinum hátsó feltárásból történő
megközelítésével (Nasiloff 1888.). Erre az időszakra tehető a mediastinalis tumorok képalkotó diagnosztikájának megszületése!
A mediastinum radiológiai diagnosztikája gyakorlatilag a röntgensugár felfedezésétől a mai napig a röntgen vizsgálatokon alapul. A
modern képalkotók megjelenése előtt mellkas felvételeket és átvilágítást
rutinszerűen kiegészítették kontrasztanyagos vizsgálatok - oesophagografia, angiografia, lymphadenografia, bronchografia - és a pneumomediastinum. Napjainkban ezek szerepét a modern képalkotók vették át - a
számítógépes rétegvizsgálat (CT), a mágnesrezonanciás vizsgálat (MR),
az ultrahangvizsgálat (UH) amelyek a jobb felbontású képek alapján az
elváltozások pontosabb megítélését biztosítják. További óriási előrelépést
jelent a diagnosztikában, hogy CT, UH és bizonyos esetekben MR vezérlés mellett célzottan, minimális invazivitás mellett nyerhető minta szövettani diagnózis céljára az elváltozásokból. Egyre ritkábban kerül sor a
beteg számára megterhelést jelentő mediastinoscopiára, feltárásos
biopsiára.
A mediastinális elváltozások gyakran tünetszegények, nemegyszer
„véletlenül" - az egyéb okból végzett mellkas vizsgálat során - kerülnek
felismerésre. Mellkas röntgenfelvétel készül először mellkasi panaszok
esetén és térfoglaló elváltozások jellegzetes tünetei láttán is.
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A mellkasfelvétel a mai napig a leggyakrabban végzett radiológiai
vizsgálat.
A mediastinum betegségeinek diagnózisa több lépcsőből áll, A
mellkasfelvételen feli kell ismerni a mediastinális eltérést. Az elváltozást
lokalizálni kell a mediastinumon belül. Pontosabban megítélni természetét: tartalmaz-e zsírt vagy meszes részeket, cysta vagy tumor-e? Fel kell
állítani a lehetséges diagnózisok listáját.
A röntgenfelvételen a gátőr víz vagy lágyrész denzitású árnyéka éles
kontúrral határolódik el a légtartalmú tüdőktől. A közel azonos sugárelnyelésű mediastinális képletek nem különíthetők el egymástól. A
mögöttes képletek összevetülnek. Összevetülés látható az ábrán is, de
annak tudatában, hogy a pincér nem malacfejű, analizálni tudjuk a képet.
Hasonló módon a radioanatómia ismerete szükséges középárnyék
analíziséhez.
A mediastinum a sagittalis sugárirányban készült felvételen a két
légtartó tüdő közé ékelődő, markánsan elkülönülő lágyrész denzitású
árnyék, a „középárnyék". Az itt elhelyezkedő szervek-szervcsoportok
szorosan összefekszenek, illetve a közöttük lévő rést kötőszövet tölti ki. A
sugárelnyelésük nagyon hasonló, így nem különíthetők el egymástól sem
normális, sem kóros viszonyok között. Vannak képletek, amelyek
„elvesznek" és vannak árnyékok, amelyeknek nincs valós megfelelőjük.
Pl. szőlőfürt rtg képén egyes szőlőszemek nem láthatók és nem létező
árnyékok ábrázolódnak! A meIIkasröntgen felvételen csak a levegőt
tartalmazó légutak, a légcső és főhörgők különíthetők el biztonsággal.
A hagyományos röntgen diagnosztika a mediastinum különböző
sugárirányokban ábrázolható kontúrjainak elemzésén alapul. Gyakorlatilag az ortoröntgenográd vetülő pleurareflexiók elemzését végezzük. Ez a
„kontúranalízis" szubjektív lehet, hiszen ugyanazt a képet többféleképpen
lehet értelmezni. W. E. Hill ismert, tréfás rajzának címe: ,, Feleségem és
az anyósom arcképe". Ami az egyik szemlélő számára a feleség bájos
profilja, az egy másik néző számára az anyós görbe orra lehet.
A középárnyék jobb felső kontúrját elvileg a v. cava superior, gyakorlatilag az aorta ascendens alkotja, az alsó kontúrját a jobb pitvar képezi. A
bal felső kontúr az aorta arcus-descendens áthajlás vetülete, az aortagomb, alatta az a. pulmonalis főtörzsének bal oldali kontúrja - a szívöböl
- szélképző. A szívöböltől a rekeszig a bal kamra íve hajlik, A bal kamrai
és a pulmonalis ív között a bal fülese kontúrja többnyire csak kóros
körülmények között válik szélképzővé.
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A mediastinum térfoglaló folyamatai a középárnyék helyzetének
megváltozását, kontúrjainak kiszélesedését, árnyéktöbbletét idézik elő.
Ezek eredetét forgatással, más vetületek alkalmazásával lehet tisztázni. A
térbeli viszonyok elemzésére leggyakrabban latero-lateralis sugárirányú
felvétel készül. Az a-p felvételen jobb oldalon a hilus magasságában
látható árnyéktöbblet, az oldalirányú felvételen az elülső mellkasfalat
elérő nagyrészben a középső mediastinumban elhelyezkedő terime. A
mediastinum vizsgálatában nélkülözhetetlen a mellkas átvilágítása, hiszen
a mellkasi szervek mozgásukban csak így figyelhetők meg.
A leggyakrabban látott mediastinális elváltozás a középvonalból való
kimozdulás. Az egyébként ép mediastinális képletek oldal felé való
eltolódását a mellüreg vagy a tüdő valamelyik felének térfogatváltozása
hozza létre. Az áttolódás iránya a kiváltó folyamat jellegétől függ.
Valamelyik tüdőfél agenesiaja, műtéti eltávolítása, atelectasiája maga felé
húzza a mediastinumot. Nagy pleuralis folyadékgyülem, feszülő pneumothorax, súlyos bullosus emphysema az ép oldal felé tolja a középárnyékot.
A natív felvételen könnyen felismerhető a pneumomediastinum. A
mediastinumba jutott levegő a szövetrétegek között sávokban elhelyezkedve kirajzolhatja az aortát, a mediastinalis pleurát és felterjedhet a
nyakra is. Traumás légcső ruptura vagy perforatio lehet mögötte, de mint
iatrogén ártalom, nyelőcső- vagy hörgővarrat-elégtelenség kapcsán, illetve túlnyomásos gépi lélegeztetés szövődményeként is előfordul,
A középárnyék szimmetrikus kiszélesedéséhez vezet a mediastinumban meggyűlő gyulladásos folyadékgyülem vagy vérömleny. Típusos
anamnézis - endoscopia, nyelőcsőtágítás, halszálka vagy csirkecsont
átfúródás, nyelőcsőben elakadt idegentest - ismeretében a mediastinitis
felismerhető a sagittális sugárirányú mellkasfelvételen. Előrehaladott
súlyos gyulladásra, tályogképződésre utal, ha a középárnyékon belül talált
folyadék felett légsapka ábrázolódik.
A mediastinum aszimmetrikus kiszélesedése mediastinalis térfoglaló
elváltozást jelez. Jobb oldalon a felső mediastinumot szélesítő árnyékról
az oldalirányú felvételen látható, hogy eléri a mellkasfalat.
A mediastinalis árnyék szerkezetének különösen nagy figyelmet kell
szentelni. Folyadéknívó észlelhető a középárnyékon belül rekesz-hernia,
echinococcus-tömlŐ, bronchogen cysta esetében. A nyelőcsövön belüli a
folyadéknívót okoz az achalasia, a nyelésképtelenség vagy az oesophagus
diverticulumban pangó váladék.
Meszesedés láttán dermoid-cysta, teratoma a legvalószínűbb diagnózis. Az egyaránt lágyrészdenzitású tumorok és a cysták hagyományos
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radiológiai elkülönítése nem lehetséges, de a fekvő helyzetben készített
felvételen megváltozott alakú és helyzetű árnyék, inkább folyadékkal telt
cystára jellegzetes.
Az elváltozás mediastinumon belüli helye alapján az elváltozás
természetére is következethetünk. A könnyebb tájékozódás érdekében az
anatómusok és a radiológusok szelvényekre tagolják a mediastinumot. A
függőleges beosztásban felső, középső és alsó mediastinumot különböztetünk meg. Oldalirányú felvételen a mediastinum e három szintjében
három teret különítenek el: - Elülső mediastinalis tér: a sternum és a
trachea elülső, valamint a szív hátsó kontúrja között. - Középső
mediastinalis tér: lényegében a trachea szélességének megfelelő tér az
elülső és a hátulsó mediastinum között. Itt helyezkednek el a hílus
képletei. Hátsó mediastinalis tér: a légcső hátsó felszínétől a csigolyákig
illetve a costovertebral is recessusokig terjed.
Vannak betegségek, amelyek a mediastinum bizonyos részeiben
gyakrabban fordulnak elő, például a thymus-tumorok az elülső
mediastinumban, a bronchogen cysták a középső mediastinumban, a
neurogén tumorok főleg a hátsó mediastinumban.
A mediastinumban zajló kóros folyamat jellegének, kiterjedésének
tisztázására szummációs felvételek általában nem elégségesek, jobb
szöveti felbontású módszerek alkalmazására is szükség van. Ennek az
elvárásnak felel meg a computer tomogramm (CT), amely lényegében
több irányból mért sugárgyengülési értékekből számított metszeti vagy
térbeli árnyékkép. Az alkalmazott detektorok sugárérzékenysége lényegesen jobb, mint a röntgenfilmé, a sokirányú mérésből történő képelőállítás
pedig kiküszöböli az összevetüléseket, a szummációt. A kapott metszeti
képek mentesek a különböző képletek sugárgyengítésének egybemosódásától is, ezért az eljárás kontrasztfelbontó képessége messze meghaladja
a hagyományos röntgenvizsgálatét.
A mediastinum CT-vizsgálata azokban az esetekben hatékony,
amikor a hagyományos röntgenfelvételen egymásra vetülő, összefekvő
anatómiai struktúrák, elváltozások kiterjedésének, széli kontúrjainak
ábrázolása a cél. Meghatározható a daganat mérete, elhelyezkedése,
környezethez való viszonya.
A CT vizsgálat alkalmas a szövetek jellemzésére is, bár az egyes
voxelekben bekövetkező sugárgyengülés és a szövet tényleges építőelemei közötti összefüggést több tényező befolyásolja, pusztán a kép
alapján nem lehet egyes szövetekre vonatkozó megállapítást tenni. Az a
körülmény, hogy a készülék az egyes denzitásokat nem csupán szürke

skálán jeleníti meg, hanem azok értékét Hounsfield-egységekben,
számszerűen is ki tudja fejezni, messzemenően javítja és pontosítja a
módszer szövetjel lemzö képességét. így egyszerű denzitás méréssel
lehetséges az elváltozás szöveti összetételének megismerése, A zsír
spontán negatív - 2 0 és -200 HU denzitású. A levegőt tartalmazó
képletek -400 és -1000HU közöttiek.
A natív CT-vizsgálatot többnyire kontrasztfokozásos sorozattal
egészítjük ki, amivel javíthatjuk az egyes szövetek jellemzését. A cystikus
és lágyrészterimék közötti differenciálásban az segít, hogy összehasonlítjuk a kontrasztanyag adása előtt és után mért értékeket. A cystikus
elváltozás denzitás-érté kei változatlanok, míg a lágyrész terime a
kontrasztanyagot halmozza, denzitása növekszik. Hy módon különíthető
el például a bronchogén cysta a szolid tumortól. Az előbbi többnyire
spontán magasabb - általában 30-50 HU közötti - denzitású, míg a tiszta
folyadékot tartalmazó cysták denzitása 0-10 HU körüli. Natív sorozatban
szolid tumort utánoz, kontrasztanyag adását követően azonban elmarad a
tumorokra jellemző halmozás, a cysta denzitása nem változik.
A nem zsírtartalmú daganatok többségében elengedhetetlen az
elváltozás vizsgálata kontrasztanyag adása előtt és után. Néhány tumor
igen nagy mennyiségben veszi föl a jódot, intenzíven halmozza a
kontrasztanyagot.
Ezek ismerete segíthet a diagnózis felállításában
1. struma
2. ectópiás mellékpajzsmirigy adenoma
3. bizonyos thymomák és pajzsmirigy carcinomák
4. Castleman tumor (angiofollicularis lymphoid hyperplasia)
5. paraganglioma
6. leiomyosarcoma, melanoma, hypernephroma metastasisa
7. neurofibrosarcoma
8. haemangioma
A CT vizsgálat alkalmas célzott mintavételre. Minimális invazivitással járó, néhány perces beavatkozás rövid idő alatt szövettani diagnózist
eredményezhet.
A szeletek 1 cm vastagságúak, de minden malignus folyamat
keresésére irányuló vizsgálatot célszerű kiegészíteni vékonyabb, 1-5 mmes metszettel is. A vékonyabb szeleteken könnyebben észlelhetők az
elváltozás malignitására utaló jelek:
A mediastinális struktúra érlumenbe, mellkasfalba gerinccsatornába
burjánzása.
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A tumor malignitásra gyanús, ha szélei rosszul határoltak, ha perifokálisan megemelkedik a kötőszövet denzitása.
Kiterjedésében malignus egy tumor, ha teljesen körülvesz egy mediastinális nagyeret, pl. a vena cava superiort.
Pulmonális, pleurális, csont-, subphrenicus áttétek jelenléte a malignitás jele.
Egy szolid terime általában malignus, ha nagyobb, mint 10 cm.
Számottevő sugárterhelés ellenére nagy diagnosztikai pontossága és a
klinikus számára jobban érthető képe alapján a kontrasztfokozásos, gyors
adatgyűjtésü CT a mediastinalis elváltozások kimutatásának leghatékonyabb módszere.
A CT képes invazív diagnosztikai eljárások - aspiratio, biopsia vezérlésére, ezáltal lehetővé teszi a diagnózishoz vezető út lerövidítését, a
korai, hatékony terápia elkezdését.
Mágnesrezonanciás képalkotás
A mediastinum kóros folyamatainak megítélésében az MR vizsgálat
kiegészítő szerepet játszik. Általában azokban az esetekben kerül rá sor,
amikor a CT vizsgálat nem nyújt elegendő információt az elváltozásról.
Az MR-kép a protonok eloszlását és kötöttségi állapotát jeleníti meg,
így elsősorban a hidrogénben gazdag szövetek - víz, zsír - , illetve az
elmozdulások kimutatásában érzékeny. A szövetek különböző megjelenése annak tulajdonítható, hogy a bennük lévő protonok mennyisége
különböző, és azok a mágneses térerő, a nagyfrekvenciás elektromágneses
impulzus behatásaira eltérően válaszolnak. Ez alapján a különböző
szövetek lokalizálhatók, az eltérő szöveti felépítésű struktúrák kontúrjai
élesen kirajzolódnak.
Az egyes protonok viselkedését azonban nem csupán a külső mágneses tér, hanem a szomszédos molekulák fizikai tulajdonságai is befolyásolják. A proton kötöttségi állapotától függően - a hidrogén vízben,
zsírban vagy fehérjében fordul-e elő - eltérően reagál a rádiófrekvenciás
impulzusokra. A viszonylag nagy, lassan mozgó és a környezetüknek
gyors energia átadást biztosító zsírmolekulákat tartalmazó szövetek a
különböző mérések alapján biztonságosan azonosíthatók. Egyes
mediastinális elváltozások zsírtartalmának kimutatása lehetővé teszi a
szövettani diagnózist, pl. az elülső mediastium zsírtartalmú tumora
teratoma vagy dermoid lehet.
Az MR kép érzékenyen jelzi az eltérő mágneses tulajdonságokkal
rendelkező szöveteket. Alkalmas a szív, a pericardium és a nagyerek
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tumoros infiltrációjának kimutatására. A CT vizsgálatnál pontosabban
jelzi a gerinccsatorna és a gerincvelő érintettségét. Meggyőzően tesz különbséget a szövetek gyulladásos és tumoros infiltrációja között. Hasznos
információkkal szolgál a mellkasfal érintettségének vizsgálatakor.
Az MR igen hatásos lymphomák esetén a terápia után fennmaradó
reziduális terime fíbrosus vagy tumoros eredetének tisztázásában. A hegszövet valamennyi mérési sorozat esetén alacsony jelet ad. Amennyiben
bizonyos szekvenciákban (T2 súlyozott) jelintenzív az elváltozás tumor
reziduumnak tartható.
Az MR-vizsgálat előnye, hogy a röntgenvizsgálatoktól eltérően nem
használ ionizáló sugárzást, és általában előkészítés nem szükséges. A test
teljes keresztmetszetét ábrázolja, csont vagy levegő nem zavarja a leképzést. Bármilyen síkban végez adatgyűjtést, nemcsak axialis síkban. Ezeket
ki egészíthetők coronalis síkokkal, amelyekben pontosabban megítélhető
az aortopulmonális és a subcarinális régió, valamint a cranio-caudalis
irányú diszlokációk is értékelhetők. A mellkasfal, a gerincvelő vagy a
nagyerek érintettsége sagittalis, coronalis vagy egyéb választott ferde
síkban biztonságosabban ábrázolható.
Az MR-vizsgálat során számolni kell a viszonylag hosszú mérési
idővel, az adatgyűjtés 15-25 percet is igénybe vehet, ami nehezíti az
együttműködésre képtelen betegek vizsgálatát. A nagy térfogatot érintő,
hosszú mérési folyamat alatt a mellkasban gyakran keletkeznek mozgási
műtermékek. A szűk mérőalagútban némelyek súlyos bezártsági iszonytól
szenvednek.
Ultrahangvizsgálat
A mediastinum ultrahang vizsgálata
Az UH főleg az elülső mediastinális és mellkasfali terimék esetében
hasznos a Iézio cisztikus vagy szolid voltának eldöntésében. Segítségével
vezért perkután biopszia végezhető.
Az UH főleg az elülső mediastinális és mellkasfali terimék esetében
hasznos a lézio cisztikus vagy szolid voltának eldöntésében. Segítségével
vezért perkután biopszia végezhető.
Az echográfía nem alkalmas a mellkas általános vizsgálatára,
leginkább csak a kopogtatással tompulatot adó, közvetlenül mellkasfalhoz
fekvő folyamtok vizsgálhatók vele. Hasznos lehet a pleurális és pericardiális folyadékgyülemek, a mellhártya gyulladásos, heges vagy
daganatos folyamatai, sőt bizonyos mértékig a mediastinális képletek
ábrázolására is.
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Hasi tumorok gyermekkorban
Dr. Bartyik Katalin
SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi
Központ, Szeged
A gyermekkori tumorok a halálozási oki tényezői közül a 2. helyen
állnak a balesetek, mérgezés után. Viselkedésükben, elhelyezkedésükben,
megjelenésükben, szövettani típusukban lényegesen eltérnek a felnőttkoritól. Kezelésük is más protokoll szerint történik.
Hasi tumoroknak nincsenek jellegzetes tünetei.
Általános tünet: hasfájás, has elődomborodása, székletürítés megszokottól való eltérése, nyűgösség, étvágytalanság, fogyás, véres vizelet,
véres széklet, vizelet, székletürítési nehezítettség.
Daganatra hajlamosító kórállapotok
Általános:
o Beckwith-Wiedeman synd.
o Hemihypertophia
o Neurofibromatosis
o Multiplex exostosis
DNS hibák: Fanconi anaemia
o Alexia teleang.
o Xeroderma pigmentosum
Kromoszóma rendellenességek:
o l l p l 3 deléció (Wilms tu.)
o 13q 14deléció (retinoblast.)
o 21 trisomia

Immunhiányos állapotok:
o Variábilis immunhiány
o Súlyos, kombinált immunhiány
o Wiskott-Aldrich synd.
Családi előfordulás:
o Familiaris adenomatosis poliposis
o (Gardner synd.)
o Familiáris Hodgkin kór

Gyermekkori tumorok relatív gyakorisága
Leukaemia
25-30%
Kp-i idegrendszeri tumor 20-30%
Lymphoma
10-11%
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Neuroblastoma
7-8%
Lágyrész és csont sarcoma 8-10%
Vesedaganatok
5-6%
Egyéb ritka tumorok
10-15%
Leggyakoribb hasi tumorok
1. Wilms tumor (nephroblastoma)
o előfordulás 4-6 éves korban
o gyakoriság: 6-7%
o tünetei: has elődomborodás, véres vizelet
o kezelése: preoperatív cytostaticus és postoperatív cytostaticus ill.
sugárkezelés
o gyógyulási arány: 90%
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2. Non-Hodgkin lymphoma (NHL)
Bárhol és gyermekkor bármely szakastában előfordulhat. Hasi előfordulás tünetei: hasfájás, étvágytalanság, híg székletek, invaginatio
tipikus tünetei. Szokatlan életkorban előforduló invaginatio felhívhatja a
figyelmet hasi NHL-ra. Gyakoriság 5-6%.
Kezelése: biopsia vagy műtét.
Szövettani típustól függően változó intenzitású és hosszúságú cytostaticus kezelés NML-BFM protokoll szerint. Gyógyulási arány: 70-80%.
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2. ábra.
NHL CT képe vesék és
nyirokcsomó érintettséggel

3. Hepatoblastoma
Általában csecsemő és kisdedkorban a leggyakoribb. Familiaris hajlam gyakori (1. hajlamosító tényezők). Előfordulás: 1-2%.
Tünetei: hasfájás, megnagyobbodott máj, nyűgösség, étvágytalanság
Kezelése: műtét, ill. biopsia. Cytostattikus terápia majd szükség
esetén májátültetés. Gyógyulási arány 50%.
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3. ábra. Hepatoblastoma CT képe több tumor góccal

4. Ewing sarcoma
Leggyakoribb előfordulás teenager korban. Kiindulási helye csípő,
medence, szeméremcsont, hólyag mögötti terület. Tünetei nem specifikusak. Lehet: csontfájdalom, bizonytalan érzés a csontokban, mozgási
nehezítettség, hasi fájdalom, fogyás. Előfordulás: 6%.
Kezelés: műtét, ill. biopsia. Cytostaticus kezelés: EUROEWING protokoll szerint. Sugárkezelés. Magas kockázat (metastasis) esetén autológ
őssejt átültetés.

4. ábra.
Ewing sarcoma kisme
dencei CT képe
5. Neuroblastoma
Csecsemő és kisded korban a leggyakoribb. Tünetei nem specifikusak: hasi fájdalom, fogyás, tartós láz, hőemelkedés. Gyakoriság: 6%.
Kezelés: műtét ill. biopsia. Cytostatikus kezelés: SIOP protokoll
szerint. Sugárkezelés. Magas kockázat esetén autológ őssejt átültetés.
Gyógyíthatósága: csecsemőkorban 90%, kisdedkorban: I. std. 90%, II.
std. 70%, m.-IV. std. 30-40%.
6. Egyéb hasi tumorok
Lágyrész tumorok, mellékvese egyéb tumorai, melyek ritkák. Tünetei
hasonlók az egyéb hasi tumorok tünetetihez.
Kezelésük szövettan alapján nemzetközi protokoll szerint.
Összefoglalás
A gyeremekkori hasi tumorok relatíve ritkák, ezért a gyermek tüneteire hatékony odafigyelés szükséges. Ha felmerül a gyanú malignitásra
haladéktalanul 18 éves korig gyermekonkológiai centrumba kell irányítani, ahol ezen betegségek komplex kezelése megvalósítható (sebész,
onkológus, sugártetapeuta stb.)
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5. ábra. 8 hónapos csecsemőnél kialakult másodlagos nemi jelleg

6. ábra. Mellékveséből eltávolított adenocarcinoma
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ROTA VÍRUS FERTŐZÉSEK
GYERMEKKORBAN

A rotavirus fertőzések epidemiológiája
Dr. Melles Márta
Országos Epidemiológiai Központ, Budapest
A Rotavirus infekció - mely az ötéves kor alattiak enteritisének
leggyakoribb kóroka, mintegy 600.000 gyermek halálát okozza évente.
Megrázó a klinikai orvos számára, ha már nem tud segíteni kis betegén,
mint esetünkben is történt.
A felsoroltak alapján felértékelődik a szakmai tájékoztatás és az orvos
továbbképzések jelentősége, hogy a mindennapos gyakorlatban előforduló infektológiai események nagyobb hangsúlyt kapjanak.
Rotavírusok története
1960-as évek
eleje:
egér, majom.
1969:
szarvasmarha.
1973:
ember.
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Rotavírusok szerkezete

Kapikian AZ, Hoshino Y, Chanock RM. Rotaviruses. In: Knipe DM,
Howley PM, Griffin DE, et al, eds. Fields Virology. 4th ed. Philadelphia,
Pa: Lippincott Williams & Wilkins; 2001:1787-1825. Engedéllyel átvéve.
A 3D szerkezet a jobboldalon B.V.V. Prasad engedélyével
Rotavirus klasszifikáció
Szerocsoportok
Az osztályozás alapját a belső kapszidréteg közös antigénje a d j a . 2
o 7 szerocsoport létezik, A-G. 1,2
o Az A, B, C csoportú rotavírusok embereket is megbetegítenek. 1,2
o Közülük az A csoportúaknak van a legfontosabb közegészségügyi
szerepük.2
Szerotípusok
Eddig csak az A csoportú rotavírusoknál írták le,3 a VP4 és VP7
alapján különítjük el őket. *2
VP7 határozza meg a G típust.
o 11 G típust azonosítottak emberben2; 4 vagy 5 okozza a legtöbb
megbetegedést.1
o Az uralkodó szerotípus évről évre és területenként változik.3
VP4 határozza meg a P típust.
o 12 P típust azonosítottak emberben.4
1. Wilhelmi I, Roman E, Sanchez-Fauquier A. Clin Microbiol Infect. 2003; 9:247-262.
2. Santos N, Hoshino Y. Rev Med Virol. 2005; 15:29-56.
3. Kapikian AZ, Hoshino Y, Chanock RM. In: Knipe DM, Howley PM, Griffin DE, et
al, eds. Fields Virology. 4th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams & Wilkins;
2001:1787-1825.
4. Fischer TK, Gentsch JR. Rev Med Virol. 2004;14:71-82.
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-jellemzően <5 ívesek és időiek

- világszerte
- endémiás, kőz. járv. (pandémia)
-10G, 11 P típus
- szezonalílás
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életkortól független
világszerte
endémiás, kisebb járványok
1 G és 1 P típus (?)

('§№№(•90)
- korlátozott genetikai
variabilitás

aa
Humán rotavírusok

| Glob. gyakori

- felnőttek gyereket
- K-, DK- Ázsia

-

•

Reg. gyakori

Ritka

Azonosított humán rotavírus törzsek
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Epidemiológiai jellemzők
A rotavírus ubiquiter előfordulású és nagy fertőző képességű kórokozó. Élete során mindenki átesik rotavírus fertőzésen. Feko-orális úton
terjed, vízzel étellel való terjedés is valószínű. Nagy mennyiségben ürül
(109-1011 partikula/ml). Alacsony a fertőzési küszöbe (-10-100 partikula). Nagyfokú fizikai ellenálló képesség, közösségen belüli gyors
terjedés jellemzi.
Klin ikai jellemzők
o szimptóma nélküli > enyhe > súlyos
o Tünetek: 24-72 órán belül (hasmenés, hányinger, hányás, hőemelkedés/láz)
hasmenés 3-8 nap
hányás 2-4 nap
hőemelkedés/láz 2-A nap
o Kiszáradás > kórházi felvétel (> halál)
o Egyéb: légúti tünetek, görcsök, vastagbél gyulladás, biliáris atresia, bőrkiütések, diabetes, invagináció
o Vírus antigén/genom kimutatható - széklet, savó, stb.
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1

1

1

1

3

Agyérbetegség

2

7

2

5

2

4

1

Akut alsó légúti
fertőzések

3

3

3

2

4

2

4

HIV/AIDS

4

1

13

27

42

8

42

Krónikus obstruktfv
tüdőbetegség

5

14

6

10

5

11

2

Gasztroenteritisz

6

4

10

3

22

3

17

12. World Health Organization. Geneva, Switzerland
(Engedéllyel átvéve.)

Óceánia

Amerika

l

Európa

Afrika

Isémiás
szívbetegség

Betegség

KözelKelet

Összes
régió

DélkeletÁzsia

Vezető mortalitási okok régiónként12
(A számok a rangsorolást mutatják.)

1999:1-136.

The 60 countries with the highest numbers or rates worldwide of child mortality*
*Defi ned as deaths of more than 50 000 children under age S years or an under-5 mortality rate of 90 per one
thousa nd live births or greater, in 2004. Source: The State of the World's Chi Idren 2006 report.

A gyermekhalálozások fő oka a fejlődő országokban, 2002
Sorrend

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A halál oka

Perinatális körülmények
Cukorbetegség
Hasmenéses betegségek
Malária
Kanyaró
Veleszületett rendellenességek
HIV/AIDS
Szamárköhögés
Tatanusz
Fehérje- és energiahiányos
alultápláltság
Egyéb

Összesen

Halálesetek száma
(ezer)
2
1
1
1

Az összes haláleset
%-a

375
856
566
098
551
386
370
301
185
138

23
18
15
11
5
4
A
3
2
1

1 437

14

10 263

100
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Rotavirus okozta halálozások 5 évesnél fiatalabb korban*,
* Minden egyes pont 1000 halálesetnek felei meg; az éves halálesetek száma 352 000 és
592 000 közé esik (átlag 440 000).
15. Engedéllyel átvéve; Parashar UD, et al. Emerg lnfect Dis. 2003; 9:565-572.

•
13
•
•
•
•
B
•

Diarrhoea
Malaria
Measles
Pneumonia
HIV/AIDS
Neonatal
Other
Not known

*These estimates are not country specific.
Based on epidemiological profile No.l as described in
Black RE, Morris SS& Bryce J. Where and why are 10 million
children dying every year. Loncet 2003; 36l: 2226-34Epidemiological profile
80

PftST Cour.ty

—1

1
=
,1
llildJl

Jíl

J

I
,„1111.
r r m i i i i Ili.illlllll»

Baranya Cöüirty

IflIfJVJltJl

l|

VÜE
axxvaMi

i. a i
ax»/mi

luwma

^jJ I
aenu

Szezonali tás
1400

0-0.5 0.6-03 1.0-1.9 20-19 3.0-3.9 4.0-4.9 5.Q-U.9
A{» üi vtars
Kor és nemi megoszlás
Rotavírus surveillance céljai
o Meghatározni a betegség epidemiológiai sajátosságait
o Meghatározni a betegség gazdasági kihatásait
o Meghatározni a járványügyi intézkedések (prevenciós módszerek)
eredményességét
o Megismerni a helyi rotavírus törzs diversitást
3. Gtass RI, et al. J Infect Dis. 1996;174 (Suppl 1):S5-S11.
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A Rotavirus Surveillance Rendszerek típusai
o Kórházi zárójelentések adataira támaszkodó surveillance
o Laboratóriumi eredményeken alapuló surveillance
o Aktív járványügyi surveillance
Pontosság? Összehasonlíthatóság?
4. Hsu VP, el al. Pediatrics. 2005;! 15:78-82.

Nemzeti Surveillance Rendszerek
National Hospitál Discharge Survey
Nehézségek:
o A gasztroenteritiszre bevezetett BNO kódokat használják3
o A rotavírus-specifikus BNO-9 kódot ritkán alkalmazzák4 (bevezetés éve 1992)
o Az adatok 3 éves késéssel érhetők el3
o Nincs adat arról, hogy hány eset kapott laboratóriumi megerősítést3
o Szezonalítás évenként és területenként változik3
3. Glass RI, et al. J Infect Dis. 1996;174(Supp! 1): S5-S11;
4. Hsu VP, et al. Pediatrics. 2005;! 15:78-82.

Nemzeti Surveillance Rendszerek
Laboratóriumi szentinel hálózat6
Nehézségek:
o Rotavírus vizsgálat rendszertelen4
o Vizsgált populáció tulajdonságaiban lehetnek tisztázatlan részletek7
o A mintákat ugyan kórházban tesztelték, de máshonnan származnak
o A minták nozokomiális esetekből származnak
o A laboratóriumban elérhető tesztek behatárolják a vizsgálatkérés irányát
4. Hsu VP, et al. Pediatrics. 2005;115:78-82;
7. Chang H-GH, et al. Pediatr Infect Dis J. 2003;22:808-814.
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10. Centers for Disease Control and Prevention. Global Burden of Rotavirus Disease.
Presented at the Sixth International Rotavirus Symposium. Mexico City, Mexico. July
2004. (Engedéllyel átvéve.)

Rotavirus gasztroenteritisz világszerte1
Esemény
kimenetele
AGE esemény

Akut Gasztroenteritisz
(AGE
1,4 milliárd

Rotavirus
Gasztroenteritisz
138 millió; 10-ből 1

Otthoni ápolás

1,2 milliárd

111 millió; 10-ből 1

Járóbeteg ellátás

124 millió

25 millió; 5-ből 1

Kórházi ápolás

9 millió

2 millió; 5-ből 1

2,1 millió

440,000; 5-ből 1

Halálozás

1. Parashar UD, et al. Emerg Infect Dis. 2003;9:565-572.
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Fejlődő országok

Fejlett országok
Paraziták
Eftéb
baktériumok
Entero-toxiku
Baktérium
ok
Astrovfrus

Adenovfnjs
calicivfrus

Escherichia
coll

Adenovirus

Aítrovfrus

Calicivfrus

Súlyos, kórházi ápolást igénylő hasmenéses megbetegedésekben
szerepet játszó kórokozók csecsemő- és kisgyermekkorban 6
6. Kapikian AZ, et al. In: Fields Virology. 4th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams,
and Wilkins; 2001:1787-1825. (Engedéllyel reprodukálva.)

Rotavírusok helye a hazai jelentési
Pathogen
Salmonella
Shigella
E. coli
Campylobacter
Yersinia
Inf. enteritis

2001
7,447
377
176
6,179
96
34,710

rendszerben
2002
7,326
393
122
6,150
88
40,677

2003
6,595
193
154
5,687
77
40,509

Pest County (n = 11,058)

Baranya County (n = 1,264)
RV
36.1%

Other
42.6%

Other
46.2%

Salmonella
10.9%

E. coll
0.2%

Campylobacter

Shigella
0.1%

Yersinia

Salmonella
10.2%
Campylobacter
Yersinia ^ s h i g e l l a
0.2%
o.4%

9.9%

0.2%

Pathogének azonosítása gyermekkori gasztroenterális anyagban
Rotavirus fertőzéssel kapcsolatos kórházi felvételi ráta 5 évesnél
fiatalabbak körében (eset/100000/év)
200

600

;

1000

1
(750)

Nagy-Br. (520)

Spanyolo. (250)
!

Írország (1 OSO)

Svfdo. (370)*
Argentina (645)

Hollandia (270) ;
: Loigyclonzág (310)

Magy«"artzág (840)

Finnország (610)

USA (274)

Közvetlen ápolási költségek: 5000 felvétel
7 nap kórházi ápolás/eset
140 US$ / nap
G típusok

P típusok
ptni
ei«

5 M US $/év
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Magyarországon előforduló rotavirus törzsek
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Sze rotíp us - váltás
Kezelés és megelőzés lehetőségei
o Nincs speciális antivirális terápia
o Folyadék- és elektrolit pótlás (orális, intravénás)
o Kísérleti gyógymódok (probiotikumok, szekréciót gátló szerek)
o Gyakori kézmosás
o Izoláció
o Közegészségügyi viszonyok javulása
o Egészséges ivóvízellátás
o Vakcináció

86

Rotavírusok elleni védőoltások
Dr. Jelenik Zsuzsanna
Országos Epidemiológiai Központ, Budapest
A rotavírusok a csecsemő- és kisdedkori súlyos gastro-enteritisek
leggyakoribb kórokozói
A kórkép spektruma az enyhe, rövid tartamú vizes hasmenéses
formától a súlyos, lázzal, hányással járó, dehidrációhoz vezető, halálos
végű változatig terjed.
A súlyos forma leginkább, a 3-35 hónapos kor közöttieket veszélyezteti.
A higiénés viszonyok nem befolyásolják a rotavirus gastro-enteritis
(RV GE) előfordulását.
A megelőzés leghatékonyabb módja a védőoltás, melyet a fogékony
kor előtt kell alkalmazni.
Pentavalens (RotaTeq) és monovalens (Rotarix) rotavirus ellenes p. os
vakcinák kerültek törzskönyvezésre 2006.-tól az USA-ban és Európában.
Járványtan egy gyermekorvos szemszögéből
A rotavírusok okozta hasmenésen minden gyermek átesik 5 éves kora
előtt. Ez a kórokozó felelős a gyermekkori gastro-enteritisek 50-70%áért. A vírus nagyon fertőzőképes, virulens, igen kis mennyisége is
betegséget okoz. A beteg gyermek székletével magas koncentrációban
üríti a vírusokat már az inkubációs időben és a tünetek lezajlása után 3-12
napig. Főleg feco-oralis úton, de szoros kontaktus révén, tárgyakkal,
játékkal, a szennyezett pelenka révén is fertőzhetik a környezetüket. A
rotavirus gyakran okoz családi-, intézeti és kórházi járványokat. Jelenléte
nem függ össze a higiénés helyzettel, azonban a halálozás tekintetében
meghatározó az egészségügyi ellátás színvonala. Az alacsony szociálisgazdasági viszonyok között élők, illetve a koraszülöttek között nagyobb a
hospitalizáció aránya. Szezonális betegség, a mi éghajlatunk alatt, jellemzően a téli hónapokban, a légúti betegségekhez közvetlenül csatlakozva
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fordul elő. A croup tünet-együttessel vagy RSV miatt kórházban ápolt
kisdedek gyakori „másodlagos" fertőzését okozza a rotavírus, gastroenteritis formájában (RV GE).
Pontos adatok nem állnak rendelkezésre arról, hogy milyen gyakori a
rotavírus gastro-enteritis. Az iparilag fejlett országokban, csak a súlyos
esetek kerülnek kórházi felvételre, de így is, az összes kórok között 1012%-ban a rotavírus bizonyítható. Az otthon kezeiteknél ritkán történik
székletminta vizsgálat, és fertőzőbeteg bejelentés. A morbiditásra és az
uralkodó szerotípusra vonatkozó becslések regionális vizsgálatok alapján
történnek. Magyarországon a legnagyobb számú felmérést Szűcs és
Bányai végezték. 1993 és 1996 között Baranya,- Csongrád,- és Pest
megyében. Adataik alapján, a virális eredetű hasmenések 20%-át,
igazoltan, rotavírus okozta. A domináns szerotípusok (Gl, G2, G3, G4,
P8) megegyeznek az Európában honosokéval és a pentavalens vakcinában
lévő oltóvíruséval. Magyarországon, a rotavírus fertőzés nem tartozik a
bejelentendő betegségek közé.
Tünetek és gyorsdiagnosztika
Típusos esetben, 1-3 napos inkubációs idő után, bágyadtság, étvágytalanság, láz és hányás a bevezető tünetek, melyet 2-3 nap múlva heves,
vizes hasmenés követ. A rotavírus a vékonybél-bolyhok enterocytáit
számában és funkciójában károsítja, emiatt csökken a táplálék felszívódás, és ozmotikus hasmenés alakul ki. Az elpusztult enterocyták helyét
éretlen, szekretáló sejtek foglalják el, emiatt további, aktív só folyadék
vesztességet okoznak. A hasmenés néhány óra alatt jelentős súlyveszteséggel, toxikus tünetekkel és a só,- és folyadék-háztartás zavarához vezethet. A koraszülöttek és kis súlyú csecsemők gyógyulása elhúzódóbb
lehet és súlyállást, súlyvesztést okozhat az átme-neti felszívódási zavar. A
post infectiousus szakban, extraintestinális - elsősorban neurológiai tüneteket is leírtak (encephalitis, encephalo-pathia, cerebellitis, konvulziók).
Miért van igény rotavírus elleni vakcinára?
Más-más indok szól a vakcináció mellett az iparilag fejlett és elmaradott országokban. Az előzőben gazdasági tényezők (munkából való
kiesés, gyógyszerelés, orvosi vizitek és a hospitalizálás költségei), míg az
utóbbiban a magas halálozás miatt fontos a csecsemők széleskörű oltása.
A világon, évente 600 000 kisgyermek hal meg rotavírus gastro-enteritis
következtében. Egyszeri, természetes fertőzést követően, a gyermekek
40%-a védett minden következő infekcióval szemben, 75% védett a has88

menés és 88% a súlyos hasmenés ellen. A természetes immunitáshoz
hasonlóan, a védőoltás megelőzheti vagy jelentősen enyhítheti a vad vírus
okozta betegséget.
Milyen új oltóanyagok kerültek forgalomba?
A RotaTeq (MSD) ún. reasszortáns vakcina, melyben a (WC3 jelzésű)
bovin vírust „kombinálják", az öt leggyakoribb humán rotavírus glikoproteinnel (Gl, G2, G3, G4, Pl A[8]). A Rotarix (GSK) élő, gyengített
monovales (Gl) oltóanyag. Mindkettő biztonságossági vizsgálataiba több
tízezer gyermeket vontak be.
Milyen feltételekkel kerülhet forgalomba egy új Rotavírus vakcina?
A bevezetés előtt, célzott, placebo kontrollos vizsgálatokat kell
végezni a súlyos mellékhatás tekintetében, széleskörű hatásossági és
mellékhatás vizsgálatoknak kell alátámasztani az oltás előnyeit és
ártalmatlanságát. A protokollok összehasonlíthatósága érdekében definiálni kell a mellékhatásokat, nevezetesen az invagináció kritériumát.
Aktív mellékhatás-figyelést kell alkalmazni, melyet kiegészít, a nem
oltottak azonos időszakra eső fertőző- és nem-fertőző betegségeinek
epidemiológiai felmérése. A folyamat összetettségét jól példázza, a
pentavalens rotavírus vakcina (RotaTeq) bevezetését megelőző vizsgálat
sorozat REST (Rotavirus Efficacy and Safety Tríal).
A REST vizsgálatban 11 országból, több mint 70 ezer csecsemő vett
részt. A csoport fele - randomizált, kettősvak, placebo kontrollált módon
- kapta a p. os oltást, 2,4, 6 vagy 2, 3,4 hónapos korban.
A teljes vizsgálati csoporton figyelték az invagináció előfordulását.
Az oltást követő 42 napon belül, a RotaTeq p. os vakcinát kapó 35 ezer
gyermek között, kevesebb invaginációt észleltek, mint a kontroll csoportban. Az invagináció felléptében nem volt statisztikai értékű különbség, az
összefüggés időbeli inkább és nem ok-okozati.
A biztonságossági részvizsgálatban 9600 csecsemő vett részt. Az
oltottak és a placebót kapók között, 42 napon belül, a láz 41/43%-ban, a
hányás 13/13%-ban a hasmenés 19/19%-ban fordult elő. A hasonló
arányok arra utalnak, hogy a tünetek egyéb okkal magyarázhatók, az
oltással csak időbeni összefüggésük van.
A hatékonysági vizsgálatokba 5670 csecsemőt vontak be. A három
oltás beadása utáni 14. naptól egy éven át figyelték a gastro-enteritis
előfordulását és súlyosságát. Ha naponta háromnál több laza széklete volt
a csecsemőnek, vagy hányt és 14 napon belül, a rotavírus kimutatható volt
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a székletből (enzimimmunoesszé), rotavirus okozta gastro-enteritisnek
diagnosztizálták a kórképet. Minden esetben szerotipizálás is történt
(reverz transzkriptáz polimeráz, majd szekvenálás) annak érdekében,
hogy kiderüljön, az oltóanyagban lévő szerotípusok valamelyike (Gl, G2,
G3, G4, P1A[8]), vagy más szerotípus okozza-e a betegséget. Az oltóvírus esetleges ürítését minden adag után, a 4.-6. nap között vizsgálták.
Mind a négy típus vonatkozásában 74%-kal csökkent a GE előfordulása.
Az oltás 98%-ban előzte meg a súlyos RV GE-t. A leggyakoribb Gl típus
előfordulása 75%-kal csökkent. A kórházi felvételek aránya 94%-kaI, az
orvosi vizitek száma 86%-kal csökkent.
Bármilyen oltási reakció aránya: 38°C feletti láz az oltottakban 21%ban, a placebo csoportban 6%-ban lépett fel, 39°C felett 2%, illetve 1 %ban alakult ki az oltás utáni 3-5. napok között. Csökkent étvágy,
irritábilitás, vagy kevesebb mozgás volt észlelhető az első oltás után, a
lázas szak alatt. A második adag után, a láz 11% és 9%-ban voltjelen. A
harmadig oltás után nem volt kóros tünet. Az első adag után 4-6 nappal
12,7%-ban volt az oltóvírus törzs kimutatható a székletben. A második
adag után senki nem ürített vakcinatörzset. Nem volt súlyosabb szövődmény a koraszülöttek között sem. A vakcina rutinszerű alkalmazását, a
mellékhatások jelentéktelensége, valamint az oltással elhárítható betegség
súlyos volta indokolja.
Gyakorlati tudnivalók a többkomponensű vakcinával kapcsolatban
A rutin alkalmazás 3 adag (RotaTeq) 2 adag (Rotarix) orális oltásból
áll, 6-26 hetes korig, legalább 4 hét időközt tartva. A RotaTeq vakcina
azonnal felhasználható, oldott állapotú, tubusban kiszerelt. A Rotarix
oldószer és vakcina külön kiszerelésű, a beadás előtt kell elegyet készíteni
belőle. Orvosi vényre, patikában beszerezhető. A szezonalitás miatt,
célszerű a tél beállta előtt immunizálni a csecsemőket. Az oltási sorozatot
folytatni kell abban az esetben is, ha közben rotavirus gastro-enteritis
zajlott le. Az első oltás után a védettség csak részleges. Az anyatejes
csecsemők oltása is ajánlott. Az RRV-TV együtt adható bármelyik
korszerint esedékes oltással (DaPT+HiB+IPV, meningococcus, hepatitis
B). Enyhe, átmeneti, lázas vagy láz nélküli betegség nem ellenjavallat. A
koraszülöttek esendősége nagyobb. Olthatok 6 hetes koruktól, ha a
kórházból kiadhatóak, azaz állapotuk stabil. Immunhiányos betegek,
immunoszuppresszív kezelés alatt állók nem olthatók. HIV fertőzött anya
gyermekének immunizálását halasztani kell addig, amíg HIV státusza
nem tisztázódott.
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A rotavirus fertőzések klinikai jelentősége
Dr. Várkonyi Ágnes
SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi
Központ, Szeged
Mindenki átesik rotavirus fertőzésen! A fiatal gyermekek „univerzális
infekciója".
Egyike a legtöbb halálozásért felelős gyermekkori infekcióknak, súlyos
akut hasmenés, dehidráció leggyakoribb kiváltója világszerte. A rotavirus
okozta gastroenteritis még a legfejlettebb egészségügyi infrastructura
esetén is fatális lehet, mert a hirtelen, nagymértékű folyadékvesztés miatt
kialakuló dehydráció, elektrolit-sav-bázis egyensúly felborulása nagyon
gyorsan irreverzibilissé képes válni. A cholera az egyetlen enterális
pathogén, amely ilyen excessiv folyadék vesztést képes okozni.
Komoly mortalitási - morbiditási - népegészségügyi probléma, ennek
ellenére „aluldiagnosztizált" és banalizált betegség. Ennek számos oka
van. Az egyik fontos, még mindig az ismeretek hiánya - nemzetközi és
hazai vonatkozásban is, bár az első feljegyzések a 60-as évekből származnak magáról a vírusról, amelyet - egerek, és majmok bélszövetvégbél váladékból mutattak ki, és 1973-ban pedig gyermekek vékonybél
nyálkahártyájából hasmenés okaként izolálták.
Jelentős szempont, hogy a betegnek nem látszó egyén a- és presymptomaticusan jelentős fertőző forrás, továbbá, hogy a járványok
gyermekközösségben gyakoriak (gastroenteritis> 50%-a rotavirus eredetű!), a nosocomialis gastroenteritisekért 49-69%-ban a rotavirus a felelős.
A természetes immunitás kialakulása nem 100%-os, így a fertőzés
többszöri ismétlődésére lehet számítani.
A rotavirus nagy virulenciával és rezisztenciával rendelkezik, 10-100
partikula elég a fertőzéshez.
Emberről emberre terjed fecal-oralis úton, vízzel, étellel, kontaminált
felszíneken keresztül, szennyezett játékokkal, pelenkákkal, a gondozó
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személy keze útján (a szappannal való kézmosás csak 75%-ban távolítja
el a kézről!), nagy valószínűséggel légúti váladékkal, és állatról emberre
is.
Fertőz már a betegség kifejlődése előtt 2 nappal és 2 héttel utána, a
legfertőzöbb a betegség 3. napján.
A rotavírus fertőzés klinikai manifesztációja lehet tünetmentes átvészelés, enyhe, mérsékelt, súlyos, vagy halálos kimentelű.
A primer infekció többnyire súlyosabb, mint a reinfekciók. A reinfekciók progresszív védelmet nyújtanak.
Felnőttkorban gyakran asymptomaticus a primer megbetegedés is, de
gyakran enyhe hányinger, fejfájás, láz, gyengeség, hasfájás vagy enyhe
hasmenés jellemzi. Fontos azonban, hogy a fertőzött gyermek kontaktjaként 30-50%-ban a felnőttek megfertőződnek!
A klinikai manifesztáció újszülötteknél is gyakran asymptomatikus. A
magyarázat részben az, hogy a magzat rotavírus-specifikus antitesteket
transplacentálisan kap, bár nem teljesen ismert, hogy milyen jelentőséggel
bírnak az újszülött súlyos rotavírus megbetegedésével szemben.
Másrészt az újszülött a humán colostrummal és az anyatejjel antitesteket, lactoferrint is passzívan kap. Ismert, hogy az anyatejben lévő 46kD glycoprotein, a lactadherin is gátolja a rotavirus kötődést és infektivitást, azonban a szoptatás sem nyújt elég mennyiségű rotavírus-specifikus antitestet, amely a hasmenés ellen teljes védelmet jelentene.
Kiderült azonban az is, hogy a rotavírus sejtbe való belépését intestinális proteázok facilitálják. Az újszülöttnek viszont kevesebb a proteáz
mennyisége, így nem tud a vírus hatékonyan a vékonybél epithel sejtekbe
jutni és replikálódni.
A megbetegedés a legsúlyosabb a 6-24 hónapos életkorban. Az expozíciót követően 24-48 (-72) órán belül kialakulhatnak.
Típusosán lázzal kezdődik az esetek 84%-ában, lehet enyhe-közepes,
de akár 40°C is, amely gyorsan normalizálódik.
Hányás, hányinger követi, az esetek 87%-ában, amely megelőzi a hasmenést, és általában 24—48 órán belül szűnik.
A hasmenés az esetek mintegy 98%-ában jelen van, rendszerint
explozív és proffúz, általában nem tartalmaz vért (nem kizárt), leukocytát,
20%-ban nyálkás lehet. A betegek 80%-ában legalább enyhébb izotoniás
dehidráció és elektrolit-zavar észlelhető, de a nem ritkán előforduló nagymértékű folyadék- és elektrolit vesztés - rapidan - drámaian életveszélyes
állapotot, halált okozhat.
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A hasmenés, hányás és a láz együttes megjelenése Staat MA és mtsai
közlése alapján 63%-ban fordul elő. A hasmenés és hányás 21%-ban,
hasmenés és láz 7%-ban, hányás és láz 4%-ban, lehet, hogy mint egyedüli
tünet csak láz (3% ), vagy hányás (2% ), azonban hasmenés, csupán
0,4%-ban manifesztálódik.
A rotavírus hasmenés önkorlátozó folyamat, általában 3-9 napig perzisztál. Gyakran bifázisos klinikai megjelenés észlelhető. Az első fázis
túlnyomóan ozmotikus, második fázis az urease-termelő baktériumok
túlnövése miatt következik be (ezt szünteti meg a Lactobacillus GG).
Rotavírus gastroenteritis patogenezise során a lenyelt, a gyomorsav
által nem neutralizált vírusok a vékonybélben az a villusok felső- és
középső részén lévő, már differenciálódott, enterocytákhoz, amelyek
normális állapotban.digestív és absorptív funkciót töltenek be kapcsolódnak, a sejtbe lépve már az inkubációs periódus idején az első 18-36
órában legelőször a potens enterotoxin - NSP4 - termelésével beindítják
a diarrhoeat!
Ugyanakkor megindul a vírus replikáció a cytoplasmában. A
replikáció halad a proximálistól a distalis vékonybél felé, és a vírusok a
székletben excretalódnak (>1012 particulum per g!).
A vírusok a celluláris transzkripciós faktorokra hatva segítik elő
szaporodásukat és az érett sejt pusztulását az apoptosist, amelyhez is
szükséges a nuclearis factor kappa B aktiváció.
Az érett epithel sejtek pusztulása, extenzív sejt nekrózis, villus
kiszélesedés, atrophia, Iamina propria mononuclearis sejtes infíltrációja,
crypta hyperplasia jön létre. A villuscsúcsok éretlen, szekretoros sejtekkel
repopulálódnak, infektiv enteropathia alakul ki.
Az intestinalis epithelium károsodása malabsorptio-t, kiváltképp
emésztő enzimkárosodást ezáltal szénhidrát malabsoptiot ozmotikus
hasmenést, metabolikus acidózist hoz létre. A csökkent elektrolit- és
vízfelszívódás hozzájárul a hasmenés vizes jellegéhez.
A sejtek között elhelyezkedő védőgát, a speciális molekuláris felépítéssel bíró barrier a tight junction-ok structurális és funkcionális károsítása révén is a rotavírus fokozza a paracelluláris permeabilitást, a folyadék
kiáramlást.
Enterális idegrendszemek, az enteralis neuron aktiválódás révén,
melyben két neurotransmitternek a serotoninnak és a VIP-nek szintén
jelentős szerepe van a hasmenésben.

93

A rotavírus enteropathia normalizálódása gyors, kivéve, ha másodlagos következmények, mint malabsorptio, mint zsír, szekunder, rövid ideig
tartó laktóz intolerancia, vagy ha ételszenzitizáció alakul ki.
Elhúzódó lehet a hasmenés a vírus tartós ürítése miatt, még immunkompetensek esetében is! Elhúzódhat akár 57! napig is, melyet PCRmódszerrel igazoltak.
Súlyos és elhúzódó lehet a hasmenés a következő esetekben is: HIV
fertőzöttek, vékonybél-, allogen csontvelő transplantáltak, NK-sejt defektus, primer immundefektus, krónikus hasmenés-, malnutritioban szenvedők, túlzsúfolt életkörülmények között élők. Iatrogén tényezők is
elősegíthetik a folyamat súlyosabbá és elhúzódóvá válását, ilyenek az
antibiotikumok, motilitás-csökkentők, amelyek a béltartalom pangását, a
kórokozók permeabilitását segítik elő.
A rotavírus gastroenteritis fejlett országokban, a jó higiénés körülmények között is gyakori, a klinikai súlyosság és kimenetel azonban
statisztikailag különbözik a fejlett és a fejlődő országokban.
A különbség a gastroenteritis hatékony kezelésének a lehetőségében
van.
Az enyhe és kp. súlyos gyermekkori dehidráció esetén a következő kezelési szempontokat kell szem előtt tartani: nagyon fontos a gyors
rehidráció, orális rehidráló folyadék alkalmazásával. Hypoosmolaris rehidráló oldat a megfelelő.
Nem megfelelő a „tiszta" folyadék pl. csapvíz, tea, gyümölcslé,
cukros oldat, juice, cola, mert ezek ronthatják a hasmenést a magas osmolaritás, alacsony Na tartalom miatt.
Tudnunk kell, hogy az orális rehidráló folyadék segít megelőzni a
további és megszünteti, gyógyítja a már kialakult dehidrációt!
Azonban nem állítja meg a hasmenést, nem a hasmenés kezelésére
alkalmazzuk! Emellett kívánatos a szoptatás folyamatos fenntartása, ha
még szopik a csecsemő, és fontos a korai visszatáplálás.
A 4 órás rehidráció után norm. étrend visszaadása lehetséges a
laktózbevitel megszorítása nélkül.
Otthoni kezelés javasolható az akut gastroenteritis enyhébb (5% alatti
dehidráció eseteiben).
Intézeti kezelés indikációját képezi ha:
o a dehidráció 5%-nál súlyosabb, vagy a hidráitság bizonytalan, pl.
obes csecsemő esetén,
o orális rehidráló folyadék kezelésére a szülő nem képes, vagy a
beteg nem tolerálja (visszautasítja, hány, nem elég a bevitel),
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o a hasmenés, hányás fokozódása miatt hatástalan a kezelés,
o egyéb: bizonytalan sebészeti betegség lehetősége fennáll,
o irritabilis a beteg, aluszékony a beteg,
o a gyermek 2 hónapos kornál fiatalabb.
Intézetben is elsősorban arra kell törekedni, hogy az orális rehidráló
folyadékkal rehidráljuk a beteget, amennyiben ez nem lehetséges, nasogastricus szondán át adagoljuk a rehidráló folyadékot. Ha a dehidráció
olyan súlyos és az orális rehidráló folyadék kezelés sikertelen, intravénás
folyadékpótlást alkalmazunk a megszokott módon.
Amennyiben intézeti kezelés szükséges, a finn Vesikari professzor
szerint - aki a rotavírus infekciók elismert szakembere - célszerű, hogy a
rehidráció ambulancián történjen inkább, mert ez csökkenti az infekció
transzmissziójának lehetőségét a nem fertőzött gyermekekre. Véleménye
szerint, amellyel teljesen egyet lehet érteni, miszerint ha a gyermek
rehidrálódott, az állapota stabilizálódott, otthon van a legjobb helye.
A rotavírus megbetegedés sprektruma szélesebb, és a tünetek szerteágazódóbbak, mint azt korábban gondoltuk!
NEC és hemorrhagiás GE kora-újszülötteknél-lehet rotavírus eredetű.
Floridai szerzők NICU-ra felvett 2444 g-nál kisebb és 23.gestatiós
hétnél idősebb 129 koraszülöttnél észleltek necrotisalo enterocolitist, akik
közül 29%-nál rotavírus infekciót igazoltak. A rotavírus pozitív esetekben
a megbetegedés kevésbé volt súlyos, a pneumatosis eloszlása is különbözött, inkább a bal colonfélre lokalizálódott.
Epeút atresia
Riepenhoff-Talty és mtsai 20-ból 10 epeút atresiás hepatobiliaris
szövetmintájában PCR-ral C csoportú rotavirus infectiot igazolt, míg 12
egyéb májbetegben nem.
Tyler és mtsai véleménye szerint a rotavírus infekció az esetek 50%ban felelős lehet a perinatális biliaris atresia kialakulásáért, hasonlóan a
reovírus infekcióhoz.
Egérkísérletekkel igazolták a rotavírus extrahepatikus epeút occlusiot
kiváltó hatását és a nukleáris faktor-KB mediáló szerepét. Ez utóbbit
blokkoló anyag, a vírus mennyiségének csökkentésével az eltérés kialakulása kivédhető volt.
Postvirális gastroparesis
A gyomortartalom duodenumba való sérült ürülése, mechanikus
obstructio nélkül.
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Korai teltségérzést, postprandialis hányást okoz. Ritka gyermekkorban. Előfordul újszülöttkorban, szisztémás betegségekben, műtétek
után.
Sigurdsson 11 perzisztáló gastroparesises gyermekből 8 esetben megelőző rotavirus fertőzést igazolt scintigraphiával és antroduodenális
manometriával. A gyógyulásuk 6-24 hónapig húzódott el.
Longitudinális vizsgálat utóbb azt igazolta, hogy gyakori rotavirus
infekció nagyobb rizikót jelentett a coeliakia- autoimmunitás kialakulására, triggerként hathat az arra a genetikailag hajlamos egyénekben.
Az utóbbi időben igazolást nyert az is, hogy a rotavirus infekció nem
korlátozódik csak a bélre, fontos extraintestinális tüneteket, betegségeket
is kiválthat. Általános tünetként gyakori a rossz közérzet, gyengeség,
bágyadtság, étvágytalanság, hasi fájdalom- görcsök.
Az esetek 20-40%-ában felső légúti tünetek, orrfolyás észlelhető, 4%ban kp-i idegrendszeri tünetek, mint tonusos-clonusos convulsiok, lázas
görcs, bakteriális infekciót utánzó aseptikus meningitis, agyoedema,
cerebellitis, acut encephalitis- rotavirus encephalopathia, a fertőzés alatt,
vagy közvetlenül utána Guillan-Barré szindróma előfordulását is leírták.
Bőrtünetek felismerése szintén fontos. Maculopapulosus exanthema,
Gianotti-Crosti szindróma generalizált lymphadenopathiaval, lencseméretű, nem összefüggő, szimmetrikus, simafelszínű papulákkal járó önkorlátozó betegség, mely más vírusok kapcsán is tapasztalható pl. Epstein-Barr, CMV, s, parainfluenza-, hepatitis B-, coxsackievirus során is.
Az akut haemorrhagiás oedema 4 hó-2 év kor között előforduló bőr
manifesztáció, mely az arcon és a végtagokon megjelenő elváltozások,
rozetta alakú purpurás plakkok, amelynek a hátterében a kiserek
immunközvetített vasculitis-ét gyanítják. Ez a bőrjelenség többnyire valamilyen fertőzés során lép fel (adeno, staphylococcusok, streptococcusok,
stb.) az elváltozások általában 3 héten belül megszűnnek.
Esetközlések jelentek meg pancreatitis, májenzim-színt emelkedés,
májabscessus, disseminált intravasculáris coagulatio, bradycardia-apnoeesetek kapcsán.
I-es típusú diabetes mellitusszal összefüggő vírusfertőzések sorába
lépett a rotavirus az enterovírusok, CMV, rubeola, herpes, család,
mumpsz, togavirus, paramyxovirus, picomavírus mellett.
Jelentős, hogy immuncompetens rotavirus hasmenéses gyermekeknél
a betegség első 3 napjában 64,3%-ban PCR-al igazolták a viraemiát és
ezeknél extraintestinális tünetek kialakulását is észlelték. Ez arra utalt,
hogy a viraemia az extraintestinális tünetek kialakulásáért felelős.

A rotavirus fertőzésen mindenki átesik, gyakran orvosi beavatkozást,
sőt hospitalizációt igényel. Jelentős költségkihatása van - orvosi - szociális vonatkozásban., Átmenetileg megzavarja a beteg és családjának életét
is. Mindezek érvényesek ugyan nemcsak a rotavírusra, de preventív
lehetőségünk viszont „csak" a rotavírusra van!
A nagyjelentőségű vaccináció sikerében központi szerepe van a
gyermekgyógyászoknak, akiknek ismernie kell a vírus tulajdonságait,
legfrissebb tudományos eredményeket, a megbetegedés epidemiológiai és
klinikai jellemzőit, a diagnosztikus lehetőségeket, a differenciáldiagnosztikai szempontokat.
A gyermekgyógyásznak tudnia kell a szülők felé megfelelően értelmezve és érthetően továbbítani az ismereteket,hogy a szülő megértse,
hogy a rotavirus a leggyakoribb, súlyos akut hasmenés, dehydráció
kiváltója világszerte,és a betegség spektruma sokkal bővebb, mint azt
korábban ismertük. A rotavirus elleni küzdelem egyetlen hatékony módja
a prevenció.
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Rotavirus fertőzések a háziorvosi praxisban
Dr. Kovács Julianna
Házi Gyermekorvosi Szolgálat, Bordány
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az orvosi rendelőkben a heveny légúti megbetegedések után a második leggyakoribb fertőző betegség a gastroenteritis infectiosa. A betegség járványgörbéje jellegzetes
lefolyást mutat, gyakran az esetek nyári, kora őszi halmozódása figyelhető meg. Ezzel szemben rendszeresen vannak télen, illetve tavasz elején
halmozódó esetek is, melyek közül az egyik leggyakoribb kórokozó, a
rotavirus kifejezetten késő téli, kora tavaszi szezonalitást mutat.
A hagyományos mikrobiológiai székletvizsgálatok legtöbbször csak
retrospektív módon - és csak az esetek 10-20%-ában - segítik az orvost
annak kiderítésében, hogy mi okozta a heveny fertőző hasmenést. A rutin
laboratóriumi vizsgálatok (vvt-süllyedés, vérkép, CN, se-kreatinin) csak a
megbetegedés súlyosságára és nem az etiológiára utalnak. Éppen ezért
kiemelkedő jelentősége van a kórelőzmény kikérdezésének és a fizikális
vizsgálatnak.
A területen dolgozó orvosok munkája szempontjából az alábbi kérdések merülnek fel:
o Milyen diagnosztikus lehetőségeik vannak a területen?
o Dönteniük kell, hogy fertőzéses vagy nem fertőzéses eredetü-e az
adott tünetegyüttes,
o Mikor és miért küldjenek székletmintát, és mikor és miért nem?
o Milyen terápiás lehetőségeik vannak?
o Melyek a megelőzés lehetőségei?
Diagnosztikus lehetőségek a területen:
o Részletes anamnézis
o Fizikális vizsgálat
o Laboratóriumi vizsgálat
o Klinikai kép
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Az alapos anamnézis felvételt segítik az alábbi kérdések megválaszolása:
o Csecsemő-, kisded- vagy iskoláskorú-e a gyermek
o Panaszok, tünetek kezdete
o Lázas állapot fennáll-e
o A székletek száma, színe, állománya
o Hányások száma, gyakorisága
o Megelőző folyadékbevitel
o Vizelet ürítés ideje, mennyisége
o Csecsemő testsúlya, változása
o Táplálkozási információk, „gyanús ételek"
o Csecsemők részletes táplálási adatai
o Közösségbe j árókn ál hal mozott e lŐfordu 1 ás
o Környezetben előforduló állatok
o Külföldi utazás, táborozás, kirándulás
o Antibiotikum kezelés
o Előzetes kórházi tartózkodás
A területen végezhető vizsgálatok elemei:
o Részletes fizikális status
o Rectalis digitális vizsgálat
o Bélhangok meghallgatása
o Friss széklet makroszkópos vizsgálata - pelenka megtekintése
o Vizelet vizsgálata - gyorsteszt
o Csecsemők súlymérése
A diagnosztikában és terápiában törekedjünk a „Kórokozóban gondolkodjunk!" elvet követni, ezért a mikrobiológiai vizsgálatok célja a
kórokozó meghatározása.
Problémák:
o Minta szállítása
o Időfaktor - csak 48 óra múlva van csak eredmény
o Gyorstest - beszerzése a praxisban is vállalható
Rotavirus diagnosztikája:
o antigén kimutatása a székletből
o Vírus kimutatás direkt elektron mikroszkóppal
o Ellenanyag kimutatás szerológiai módszerekkel
o Vírus genom kimutatás PCR vizsgálattal
http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/revb/gastro/rotavirus.htm
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Gyorstesztek vannak, mégsem használjuk ezeket:
ROTAVIRUS gyorsteszt, ROTA-ADENOVÍRUS/DUO gyorsteszt,
mely egy
o Immunkromatográfiás gyorsteszt
o Vírus antigén kimutatása történik székletből
o Gyors, egyszerű, rendkívül érzékeny, megbízható
Kivitelezés menete:
o Extrakciós oldatot tartalmazó csőbe borsónyi széklet mintát kell
tenni
o Tesztlapra a hígított mintából kell cseppenteni
o 10 perc múlva eredmény
Nem minden hányás, hasmenés vírusos eredetű, ezért fontos a differenciáldiagnosztika :
Sebészeti kórképek:
o akut appendicitis
o invagináció
o inkomplett intestinális obstrukció (beleérve a Hirschsprung betegséget)
o Meckel-diverticulum
Nem fertőzéses gyulladásos bélbetegségek:
o Crohn-betegség
o Colitis ulcerosa
o Akut enteropátiához vezető ételallergia
Szisztémás és lokális infekciók:
o szepszis
o meningitis
o pneumónia
o húgyúti infekciók
o otitis média
Egyéb betegségek:
o felszívódási zavarok
o anyagcsere zavarok
o purpura abdominalis
o haemolyticus-uraemiás szindróma
A hazai alapellátásban nem ismertek az akut gastroenteritises panaszok miatt történő orvosi vizitek gyakorisága, azok diagnosztikája, ezért a
területen dolgozó kollegáknak feltett kérdésekre adott válaszok alapján
próbáltunk képet kapni az alkalmazott hazai gyakorlatról. A célkitűzés az
volt, hogy:
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o
o
o
o

megismerjük az alapellátásban dolgozó gyermekorvosok, háziorvosok diagnosztikus és dokumentációs szokásait a hasmenéses
panaszokkal jelentkező betegeik esetében,
BNO kódolás gyakorlatát a gastroenteritises betegségek esetében
-havi jelentési kötelezettség az OEP felé (B300)
éves orvos-beteg találkozás adatainak ismeretében székletvizsgálatok gyakoriságát
székletvizsgálatok indokainak, a bakteriológiai és virológiái vizsgálatok igényét, az alkalmazott BNO kódokat.

Eredmények:
Válaszadó praxisok száma: 241 házi gyermekorvos és 1 vegyes praxis! (Ez a házi gyermekorvosi praxisok 15%-a.) Éves orvos-beteg
találkozások: 5000-6500 vizit/év (min. 3.225 vizit/év, max. 17.865
vizit/év). A praxisok diagnosztikus székletvizsgálatainak száma átlagosan
25-50 vizsgálat/év (min. 3 vizsgálat/év, max. 220 vizsgálat/év).
Az alábbi BNO diagnózis kódokat használták a praxis orvosai a dokumentációjukban:
o K52 Egyéb nem fertőzéses gastroenteritis és colitis, amikor a nem
infekciózus eredet valószínűsíthető!
o K59.1 Funkcionális hasmenés
o K.30 Dyspepsia
o RÍ9.5 A széklet egyéb rendellenességei
o RÍ9.8 Az emésztőrendszerrel és a hassal kapcsolatos egyéb, meghatározott panaszok és tünetek
o B34.90 Vírusos fertőzés
valamint
o A02.90 Salmonella fertőzés k. m. n.
o A04.50 Campylobact. okozta bélhurut
o A04.90 Baktériumok által okozott bélfertőzés k. m. n.
o A07.1 Giardiasis (lambliasis)
o A08.00 Rotavírus bélhurut
o A08.30 Egyéb vírusos bélhurut
o A08.40 Vírusos bélfertőzés k. m. n.
Ezen utóbbi diagnózisokat - gyakran helytelenül - akkor is rögzítették, amikor diagnosztikus székletvizsgálat nem történt.
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A09 feltételezetten fertőző eredetű hasmenés és gyomor-bélhurut
enteritis infectiosa diagnózis esetdefiníciója:
Feltehetően fertőzéses eredetű, különböző súlyosságú enterális megbetegedés, melyet leggyakrabban hasmenés, hasi fájdalom, hányinger,
hányás, láz, vagy ezen tünetek egy része jellemez. Ilyenkor a széklet diagnosztikus vizsgálata történik a fertőzéses eredet tisztázása érdekében,
mely bejelentendő, és a kimutatott kórokozó ismerete esetén módosítandó.
Az alábbi kórokozók igazolódhatnak:
Obligát enterális pathogen baktériumok: Shigellák, Salmonellák, enterovirulens E. coli-0124, Yersinia enterocolitica, Campylobacter, Vibrio
cholerae.
Fakultatív pathogén baktériumok: Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas, nem-cholera vibriók, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile,
illetve perfringens, Enterococcus faecalis, Bacillus cereus, Serratia.
Paraziták: Giardia, Cryptosporidium, Entamoeba histolytica, Trichinella spiralis, bélférgek.
Vírusok: Rotavirus, Norwalk, astro-, calici-, corona-, enterális adenovirusok stb.
A 09 kód használata bejelentési kötelezettséggel jár, amely a praxisokban helytelenül nem minden alkalommal történik meg! Teendők A09
diagnózis esetében:
o Be- és kijelentése (módosítása) kötelező
o Beteg elkülönítése
o Járványügyi intézkedések
o Felvételi, munkaköri korlátok
Terápia
Gastroenteritises tünetek jelentkezése esetén a területen dolgozó orvos
egyik legnagyobb dilemmája, hogy eldöntse, a gyermek otthonában ápolható-e, vagy intézeti felvétel szükséges. - „Küldjem, vagy maradjon?"
Területi feladatok:
o A tünetek észlelése, követése
o dehydráció mértékének megítélése: turgor, nyálkahártyák szárazsága, vérnyomás, pulzus, diuresis mértéke, tudatzavar
o A kísérő tünetek megfigyelése, követése, diagnózis pontosítása:
o „tüneti diagnózis - oki diagnózis"
o Otthoni ápolás biztonságának követése, segítése
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Teendők:
o Spontán gyógyulás gyakori
o Folyadék- és elektrolytpótlás
o Elvesztett mennyiség + napi szükséglet
o Glycose tartalmú elektrolit oldat, sze.-n iv. pótlás
o Diéta jelentősége nem döntő, mielőbb teljes rehidráció
o Csecsemők szoptatása
o Antimikróbás kezelés - csak célzottan
o Probiotikumok
Megelőzés:
o Szoptatás
o Kézmosás, tiszta konyhatechnikák
o Felvilágosítás, oktatás
o Bölcsődékben, óvodákban játékok, felületek fertőtlenítése
o Infekció kontroll
o Orálisan adható védőoltás!
RotaTeq - MSD: Pentavalens Gl, G2, G3, G4 & P(8), mely 6 hetes
kortól adható, 3 vakcina dózis, és 26 hetes korig kell befejezni.
Rotarix - GSK: Monovalens Gl (P8), mely 6 hetes kortól adható, 2
vakcina dózis, és 24 hetes korig kell befejezni.
Esetbemutatás
D. E. 15 hónapos leány. Felvétel 3 napos magas lázas állapot, húgyúti
infekció miatt. Dg.: Pyelonephritis acuta. AB kezelés mellett láztalanná,
vizelete negatívvá vált, eltérés nem igazolódott. 7. napon láz, hányás,
hasmenés jelentkezett. Fertőző osztályra áthelyezés. Dg.: Rotavírus
enteritis. Exsiccosis. Infúziós kezeléssel állapota rendeződik, 7. napon
otthonába gyógyultan távozik.
A rotavírus fertőzés főként a csecsemő- és kisgyermekkorban előforduló kellemetlen, több napig tartó hasmenéssel és hányással, hasi görcsökkel, lázzal együtt járó megbetegedés, amely súlyos kiszáradáshoz is
vezethet. A betegség terjedését a rotavírus nagyfokú fertőzőképessége miatt nehéz megakadályozni, bárhol bármikor el lehet kapni. A korán adott
szájon át alkalmazott védőoltással jelentősen csökkenteni tudjuk a rotavírus okozta súlyos hasmenések, hányások előfordulását. Az alapellátásban dolgozó orvosok prevenciós tevékenységének kiemelt feladata a
szülők figyelmének felhívása az oltás lehetőségére.
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KLINIKOPATHOLÓGIAI
ESETBEMUTATÁSOK

14 éves fiú, renopulmonalis szindróma
Dr. Ónozó Beáta, dr. Kemény Éva
SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi
Központ, és Pathologiai Intézet, Szeged
Anamnézis, prezentációs tünetek
A 14 éves, korábban teljesen egészséges fiú egy hónapos
anamnézissel került klinikánk Immunológiai Részlegére a Kiskunhalasi
Kórházból. A beküldő intézmény felvetette Wegener-granulomatosis
lehetőségét is.
A beteg anamnézisében a felvételét megelőzően egy hónappal csípő
és vállizületi fájdalom szerepelt. Ezt követően sinusitis maxillaris és
rhinitis acuta miatt kezelte fül-orr-gégész. Az orrváladék mikrobiológiai
vizsgálata alapján, amely Staphylococcus
aureusnak
bizonyult
amoxicillin-clavulansav kezelést indított. A beteg orrváladékozása a
terápia ellenére nem szűnt meg, hanem bűzössé és véres-pörkös jellegűvé
vált.
Két héttel klinikai felvételét megelőzően necrotizáló stomatitis alakult
ki. Emiatt a Fogászati és Szájsebészei Klinikán is vizsgálták és felvetették
szisztémás betegség lehetőségét. Közvetlenül kórházi felvételét megelőzően köhögni kezdett, valamint magas, continua típusú láza jelentkezett.
Klinikai felvételekor elesett állapotú, sápadt küllemű. Aphoniás.A
végtagokon, elsősorban a csontos alap felett, illetve glutealisan necrotizáló jellegű, sötétlila színű, tapintható bőrelváltozások jelentek meg. (2.
ábra). Szájában necrotizáló stomatitis, orrában pedig az egész ormyálkahártyát beborító pörkkel fedett gyulladás alakult ki, amely fokozatosan a
septum elhalásához vezetett.
Az elvégzett mellkasröntgen interstitiális jellegű rajzolatfokozódást és
a jobb felső lebenyben kerekárnyékot igazolt. (3. ábra). A trachea légsáv
felvétel asubglottikus régióban egy kb. 30%-os szűkületet írt le (4. ábra).
Laborvizsgálatok
A beteg klinikai laborvizsgálatai a következő eredményt mutatták:
o We: 120 mm/ó
o Vérkép: hgb: 117 g/l fvs: 9,4 thr:290 G/l
o CRP: 231 mg/l
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o
o
o
o
o
o
o

RF: 201 U/l
IgG: 15,87 IgA: 1,35
IgM: 0,71 g/l
ANF: negatív
cANCA: pozitív antiProteináz3: 54,9 U/ml (0-5)
Anti GBM: negatív
Vesefunkció: normál
Vizelet: mikroszkópos hematuria, majd 3 hét múlva nefrotikus
szintű proteinuria

Diagnózis (I. táblázat)
A klinikai vizsgálatok alapján szisztémás vasculitis gyanúja vetődött
fel. A cANCA pozitivitás, az orrüreget érintő gyulladás, és a radiológiai
eltérések Wegener-granulomatosis bizonyult a legvalószínűbbnek. A szövettani vizsgálatok megerősítették gyanúnkat.
A Bőrgyógyászati Klinika Szövettani laboratóriuma (Dr. Korom
Irma) értékelte a bőrelváltozásból vett bőrbiopsziás mintát.
A Pathológiai Intézetben értékelték az orrüregből vett biopsziás
mintát.
Mindkét morfológiai kép megfelelt Wegener-granulomatosisnak.
1. táblázat
A gyermekkori Wegener-granulomatosis diagnosztikai kritériumai az
Európai Gyermekreumatológiai Szövetség (PRES) ajánlásával
1. Orr- vagy szájüregi gyulladás
2. Kóros mellkasröntgen vagy CT lelet
3. Kóros vizeletüledék (hematuria vagy proteinuria)
4. Biopsziával igazolt granulomatózus gyulladás
5. Subglottikus, tracheális vagy endobronchiális stenosis
6. PR3-ANCA vagy c-ANCA jelenléte
Három jel megléte szükséges a diagnózis felállításához.
Kezelés
A beteg kezelését az Austin-séma szerint indítottuk. (Cyclophosphamide 750 mg/m2 3 hetente, kortikoszteroid 1-2 mg/kg/nap folyamatosan).
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Fokozódó tachypnoe, oxigén-igény miatt kezelését kiegészítettük 5 alkalommal plazmaferezissel és nagy dózisú methylprednizolon adásával.
A Staphylococcus aureusl eradikáltuk orrából, és folyamatos fenntartó antibiotikus és antimikotikus kezelést vezettünk be (trimethoprimsulphometoxasol, fluconasol)
A kezelés során észlelt szövődmények (I. ábra)
Az alkalmazott kezelés mellett a diagnózist követő első héten a v.
femoralis thrombosisa alakult ki, amely miatt kis molekulasúlyú heparint
indítottunk. A későbbiekben antikoagulálását K-vitamin antagonistával
folytattunk.
A kezelés 3. hetében a nefrotikus szintű proteinuria miatt vesebiopszia történt.
A kezelés 9. hetében köhögési roham kapcsán a nyakon subcutan
emphysema alakult ki, amely fokozatosan progrediált, a mediastinumba,
majd a gerinccsatornába is beterjedt, a betegnek neurológiai tüneteket
okozva (Horner-triász). Az emphysema miatt CT vizsgálat (5. ábra)
történt, ez nem igazolt tracheasérülést, oesophagusrupturát, illetve a
tüdőben sem mutatott olyan a pleura felszínhez közel elhelyezkedő
makroszkópos méretű granulómát, amelynek rupturája okozhatta a levegő
kijutását a szövetközti térbe. Mivel a beteg újabb és újabb köhögési
rohama kapcsán az emphysema fokozódott, emellett neurológiai tünetei
jelentkeztek és a CT felvétel már a nagyerek kompresszióját is igazolta,
ezért mediastinális draint vezettünk be és egy hétig Bülow-szívást
alkalmaztunk. Evvel az emphysema vonatkozásában teljes gyógyulást
értünk el.
A betegség lefolyása
Immunszuppresszív kezelése a 10. hétig a szövődmények ellenére
lényegében zavartalanul folytatódott. Szerológiai szemponttból csökkenést észleltünk a vasculitis aktivitását jelző paraméterekben, mint a CRP,
We, proteináz3 elleni antitestszint, thrombocytaszám. A beteg láztalanná
vált.
Infekciós szövődményt ezen időszak alatt nem észleltünk.
Azonban a mellkasröntgen felvétel a tüdőben a diagnóziskor észlelt
granulóma mellett újabb nodusok megjelenését mutatta. Evvel párhuzamosan a l l . héten láza is jelentkezett, amelynek hátterében infekciót
nem tudtunk kimutatni. Ezért a 3 hetes intervallum helyett egy héttel
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korábban adtuk meg esedékes cyclophosphamide kezelését, illetve az
alkalmazott szteroid kezelést megemeltük.
Egy héttel később súlyos köhögési roham, fulladásérzés miatt klinikánk intenzív osztályára került. Az enyhén emelkedett procalcitonin
értéke mellett jelentős mértékben emlekdett CRP-t (520 mg/l) észleltünk.
A radiológiai vizsgálatok újabb garnulomák megjelenését mutatta a
tüdőben. Az észlelt állapotromlást az alapfolyamat aktiválódásaként
értékeltük, ezért ismételt plazmaferezis bevezetése mellett döntöttünk.
Az alkalmazott inhalativ gyógyszerek, az emelt dózisban adott
szteroid kezelés ellenére állapota azonban gyorsan progrediált, CO2
retenció és súlyos acidózis alakult ki. Az intubálást követően röviddel
súlyos légzési elégtelenség miatt exitált.
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A Wegener-granulomatozis a kiserek nekrotizáló, granulomatózus
jellegű gyulladásával járó szisztémás vasculitis. Az orrüreg mellett
leggyakrabban a tüdőt és a vesét érinti a folyamat, ezért az ún.
renopulmonalis szindrómák közé is szokták sorolni. Ugyanakkor
szisztémás formájában az izületek, a bőr, a szív és a központi
idegrendszer is érintett lehet. Limitált, vagy lokalizált formája is
ismeretes, amikor csak a felső légúti traktusban fordulnak elő a jellegzetes
granulómák és a vasculitis is minimális.
A betegség etiológiája teljes mértékben nem ismert, azonban felnőtt
betegeknél Staphylococcus aureus hordozása a betegség exacerbációját
válthatja ki.
A keringő citoplazmatikus antineutrophil ellenanyag (cANCA)
indirekt immunfluorszcens módszerrel a felnőtt betegek 90%-ánál,
gyermekbetegek kb. 60%-ánál mutatható ki. ELISA módszerrel rendszerint proteináz 3 elleni antitesteket lehet kimutatni. A betegség rendszerint
a 25-50 év közötti életkorban fordul elő, gyermekkori előfordulása
rendkívül ritka. A nemi eloszlás kiegyenlített.
A nemzetközi irodalomban 4 nagyobb Összefoglaló jellegű publikáció
jelent meg a gyermekkori Wegener-granulomatosisról. Összesen 83
gyermeket vizsgáltak és hasonlítottak össze felnőttkorban előforduló
Wegener-granulomatosis eseteivel. Általánosságban ezen adatok alapján
megállapítható, hogy a subglotticus stenosis előfordulása ötször gyakoribb gyermekkorban, mint felnőttkorban. A szeptum nekrózis következtében kialakult klasszikus orrdeformitás kétszer gyakoribb, mint
felnőttkorban. A vese megbetegedése mindkét korcsoportban hasonló (az
esetek 65-100%), azonban a 6 évesnél fiatalabb gyermekekben kevesebb
veseérintettséget észleltek. A központi idegrendszeri vasculitis a gyermekkori esetek 12%-ában volt megfigyelhető, míg felnőttkorban 25-54%
közé valószínűsítik kialakulását. A szem, a bőr és az ízületek érintettsége
mindkét betegségcsoportban hasonló volt.
A cANCA pozitivitásáról gyermekkorban kevés adat van, mivel ez
egy viszonylag új vizsgálati eljárás, valamint a felnőttkori esetekben
használt ACR kritériumrendszemek sem feltétele a cANCA pozitivitás.
Gyermekkori eseteknél kb. 60%-ban mutatták ki pozitivitását.
Az ismertetett esetben a beteg bőr-, orrüregi- és veseérintettségét
szövettanilag igazoltuk, a tüdő fel téteti ezett granulomatosus gyulladását a
képalkotó módzserek bizonyították. Ezek alapján generalizált Wegenergranulomatozisnak tartottuk betegségét. A subglottikus stenosis és a
klasszikus szeptumelhalás illetve a következményes orrdeformitás
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megerősítették diagnózisunkat. A beteg nem javuló aphoniája a
hangszalagok gyulladásának következménye volt.
Az alkalmazott immunszuppresszív kezelés során szerológiailag
remissziót értünk el, a beteg vesefunkciós értékei sem romlottak, proteinuriája az átmeneti növekedést követően 500-600 mg/die értéken stabilizálódott. Azonban a beteg életminőségét jelentősen befolyásoló felső
légúti stenosist és a tüdőben már kialakult elváltozásokat nem tudtuk
megfordítani. A beteg halálát a fulmináns tüdőkárosodás és a relapsus
során kialakult önmagát erősítő gyulladásos kaszkádmechanizmus aktiválódása okozhatta.

2. ábra. Sötétlila, pörkkel
fedett, nekrotizált
bőrelváltozás

3. ábra. Mellkasröntgen a
diagnózoskor: Interstíciális
rajzolatfokozódás és a jobb
felső lebenyben granuloma
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4. ábra. Trachea légsáv
felvétele - a subglotticus
régió mérsékelt szűkülete
látható

5. ábra. Mellkas CT felvétel
- subcutan és mediastinalis
emphysema, amely
kompressziót gyakorol a
tüdőre, a nagy erek re és a
gerinccsatornába is bejut.
Emellett látható a klasszikus
granuloma a tüdőben

Ajánlott irodalom
1. Klinikai nefrológia. szerk. Kakukk Gy. Medicina, 2004
2. Őzen S, Ruperto N, Dillon MJ, Bagga A, Barron K, Davin JC,
Kawasaki T, Lindsley C, Petty RE, Prieur AM, Ravelli A, Woo P
EULAR/PReS endorsed consensus criteria for the classification of
childhood vasculitides. Ann Rheum Dis. 2006;65(7):936-41
3. Belostotsky VM, Shah V, Dillon MJ: Clinical features in 17 paediatric
patients with Wegener granulomatosis. Pediatr Nephrol. 2002;17(9):75461.

4. Hellmich B, Lamprecht P, Gross WL. Advances in the therapy of
Wegener's granulomatosis. CurrOpin Rheumatol. 2006; 18( 1 ):25-32.
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Wegener granulomatosis
Szövettan, orr-garat biopszia: az orr-garat necrotisalo-granulomatosus
gyulladása. Diagnózis: Wegener granulomatosisnak megfelel. Leletezte
dr. Iványi Béla.

6. ábra. Az orr-garat necrotisalo-granulomatosus
litissel

gyulladása

vascu

Szövettan: vesebiopszia. Leletezte: dr. Kemény Éva.
Glomerulusok: A vesebiopszia sorozatmetszeti ben összesen 24 glomerulus. Fél holdképződés a glomerulusok 50%-ában: 9 glomerulusban
cellularis, 3 glomerulusban fibrotikus. A glomerulusok 70%-ban segmentalis kapillaris kacskárosodás: mesangiolysis, endothel károsodás, fibrin
lerakódás, focalis kacsnecrosis.
Tubulointerstitium: jórészt megtartott, csak egy kis gócban mutatkozott enyhe lymphocytaer infiltratio, minimalis tubulitissel.
Extraglomerular erek: arteriolák, interlobularis artériák épek, vasculitis
nincs.
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Immunfluoreszcens vizsgálat: IgG, IgA, IgM, C3 és Clq, kappa,
lambda és AHF kimutatása.
Glomerulusokban sem immunkomplex, sem anti-GBM ellenanyag
depositio nem igazolódott.
Két félholdat tartalmazó glomerulusban a károsodott kapillaris kacs és
a félhold területében fibrin lerakódás, továbbá focalis segmentalis fibrin
depositio egy-egy károsodott kacsban. Arteriolákban kevés C3 pozitivitás.
Elektronmikroszkópia: két glomerulust vizsgáltunk. Mindkettőben
segmentalis elváltozás különböző képpel: egyikben acut kapillaris kacs
károsodás cellularis fél holdképződéssel, másikban idősült lézió gócos
hegesedéssel fibrotikus félhold képződésével. Az elváltozástól mentes
kapillaris kacsokban gócos podocyta-lábnyulvány fusiot láttunk, immunkomplex depositio nem igazolódott.
Diagnózis: Focalisan necrotisalo glomerulonephritis a glomerulusok
50%-ában félholdképződésse). A cANCA pozitivitás alapján Wegener
granulomatosis részjelenségének megfelel.

7. ábra. Focalisan necrotisalo glomerulonephritis a glomerulusokban
félholdképződéssel
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Reno-pulmonalis syndroma:
Diffúz tüdővérzés + vese-érintettség többnyire félholdképződéssel
járó glomerulonephritis formájában.
Differenciál diagnosztika:
Immunpathologiai csoportosítás a tüdő és vese immunfluorescens (IF)
vizsgálata alapján:
1. Anti-basalis membrán antitest médiáit
o IF: linearis IgG pozitivitás az alveolaris és glomerularis BM-ban
o Goodpasture syndroma
2. Immuncomplex médiáit
o IF: granulans immunglobulin és C3 pozitivitás
o immuncomplexek lerakódása a tüdőben és vesében
o SLE, kevert cryoglobulinaemia, Schönlein-Henoch purpura
3. Ún. pauci-immun folyamat, immunológialag negatív
o EF: nincs érdemleges immunglobulin és C3 pozitivitás
o ANCA-asszociált
o microscopicus polyangiitis, pANCA+
o Wegener granulomatosis, cANCA+
Irodalom
Heptinstall's Pathology of the Kidney. V. kiad. Jenette JC és mtsai.
Lippincott-Raven, Philadelphia-New York, 1998.
Travis W.D és mtsai: Non-neoplastic disorders of the lower
respiratory tract. Editor: King D.W. .Washington, DC 2001.
VD'Agati VD, Jenettte JC, Silva FG: Non-neoplastic Kidney
Diseases. Silver Spring Maryland, USA 2005.
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Alport szindróma
Dr. Sümegi Viktória, dr. Kemény Éva
SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi
Központ, és Pathologiai Intézet, Szeged
A szerzők egy 15 éves román állampolgárságú fiú esetét mutatják be,
akinek betegsége 6 évvel klinikánkon való jelentkezése előtt kezdődött. A
fiú elmondása szerint a prezentációs tünetek makroszkópos hematuria és
nyaki duzzanat voltak. Ekkor normotoniás és normovolemiás volt, de
négy hónap múlva oligo-anuria, „fekete" vizelet és étvágytalanság jelentkezett. Az ekkor végzett vesebiopszia sikertelen volt. A fiú elmondása
szerint hat hónapon keresztül orális Leukeran terápiában részesült, melynek hatására vizeleteltérése normalizálódott.
Ezt követően két évig panaszmentes volt, majd vérvizelése és fehérjeürítése ismét jelentkezett. Kezelését Prednisolon (p. o.), methylprednisolon (i. v. 6x), cyclophosphamid (p. o. 4 hó) adásával folytatták valamint
ACE-gátlóval, dipiridamollal és antioxidánsokkal egészítették ki. Az
utóbbi évek során a gyermek a gyógyszeres kezelésen saját elképzelése
szerint változtatott.
Vesebiopszia még hat alkalommal történt, sikertelenül. A feltételezett
diagnózis membranoproliferatív glomerulonefrítisz volt.
Felvételekor Cushingoid alkaton kívül fizikális vizsgálattal egyéb
lényeges eltérést nem észleltünk. Az érkezésekor mért laboratóriumi
értékeket az 1. táblázat mutatja.
A fentiek alapján a klinikai diagnózisok: nephroso-nephritis és
krónikus veseelégtelenség (gr.II). A klinikai adatok alapján betegünknél
differenciál diagnosztikai szempontból IgA nefropátia, membranoproliferatív nefropátia, lupus nefropátia, vékony bazálmembrán szindróma ill.
Alport nszindróma jött szóba. A differenciáldiagnosztika szélesebb körű
tárgyalása a 2. táblázatban szerepel.
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Szövettan - dr. Kemény Éva
1927-ben Cecil A. Alport írta le először egy család három generációjánál a progresszív herediter nefrítisz és a süketség együttes előfordulását.
A tünetegyüttest 1961 óta ismerjük leírt szindrómaként, a herediter
nefropátiák közzé tartozó X-hez kötött domináns, autoszomális domináns
vagy autoszomális recesszív öröklésmenetet mutató betegségként. A
krónikus veseelégtelenségben szenvedő gyermekek 3%-nál, felnőttek
0,6%-ánál Alport szindróma (AS) áll a háttérben. A klinikai tüneteket
epizódikus vagy progresszív mikroszkópos, majd makroszkópos hematúria, proteinuria, hipertónia, bilaterális szenzoros hallásvesztés, lenticonus anterior, macula diszkoloráció (sárgásfehér/ezüstös), katarakta és
egyes esetekben leiomyomatosis kialakulása jellemzi. A férfiak tünetei
általában kifejezettebbek.
A betegség patomechanizmusának lényege a glomeruláris basalmembrán (GBM) fő alkotóelemének, a IV-es típusú kollagén képzésének
genetikai defektusa.
A IV-es típusú kollagént 3 subunit alkotja (alpha (IV) lánc), melyek
tripla-hélix szerkezetbe csavarodnak (1. ábra), majd hatosával „csirkeháló" szerű szerkezetet hoznak létre (2. ábra). Összesen 6 izomer ismert:
alfa-1 (IV) - alfa-6 (IV), melyeket 3 különböző gén kódol a 2, 13 és az X
kromoszómán (3. tábl.). Az AS-t az alfa-3, alfa-4 vagy az alfa-5 lánc
mutációja okozza. Ezek a láncok cisztinben gazdagok, ezért feltételezhetően ellenállóbbak a protein degradációval szemben. Hibájuk esetén túlzott mértékben van jelen a GBM-ben alfa-1 és alfa-2 lánc, melyek
kevésbé ellenállóak, így kialakul a GBM felrostozódása és károsodása. A
glomeruláris szklerózis kialakulását a GBM makromolekulákkal szemben
mutatott töltésszelektivitásának megváltozásával magyarázzák, de a
folyamatban a TGF-béta és mátrix metalloproteázok szerepe is
feltételezhető.
Az eddig megismert kb. 300 mutáció jelentős heterogenitást mutat,
mely a klinikai kép változékonyságában is megjelenik. Az észlelt mutációk és a klinikai kép közötti fő összefüggéseket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A vesetüneteken kívül észlelhető manifesztációk kialakulása
azzal magyarázható, hogy az alfa (IV) láncok a szervezetben a GBM
mellett a cochlea, a tüdő, a szemlencse (capsula lentis), a Bruch és a
Descemet hártya alkotásában is részt vesznek.
A COL4A5 gén mutációja esetén - mely az esetek 85%-áért felelős X-hez kötött Alport szindróma (XLAS) alakul ki. A betegek 10-15%-ánál
a COL4A3 és a COL4A4 gén mutáció mutatható ki, mely autoszomális
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recesszív öröklésmenetü AS-hoz (ARAS) vezet. A legritkábban észlelt
autoszomális domináns (ADAS) forma esetén a COL4A3 vagy a
COL4A4 gén mutációja azonosítható.
A betegség prognózisát meghatározza az öröklésmenet, a mutáció
típusa és a beteg neme. Rossz prognosztikai faktor a COL4A5 mutáció,
XLAS esetén a férfi nem, a korán jelentkező nefrotikus mértékű
fehérjevizelés vagy a makroszkópos vérvizelés. A betegek 90%-ában 40
éves kor előtt végstádiumú veseelégtelenség (VVE) alakul ki.
A betegség oki kezelése nem megoldott. ACE-gátló vagy angiotenzinreceptor blokkoló adása javasolt, melyek az intraglomeruláris nyomás
csökkentése révén antiproteinuriás és antihipertenzív hatásúak. Az
angiotensin II receptor blokkolókról feltételezik, hogy alkalmazásukkal a
glomeruláris szklerózis progressziója lassítható. Szórványos közlések
jelentek meg cyclosporin-A sikeres alkalmazásáról a fehéijeürítés
mérséklésére és a VVE progressziójának lassítására. A feltételezett
jótékony hatást az a. afferenseken kifejtett vazokonstrikciónak és a
proinflammatórikus cytokintermelésre gyakorolt gátlásnak tulajdonítják.
Az alacsony esetszám miatt azonban a gyógyszer hatékonysága AS-ban
még kérdéses. A hosszú távú kezelés cyclosporin toxicitási tünetek
kialakulásához ill. a tubulointerstitialis fibrózis felgyorsulásához vezethet.
Az irodalmi adatok szerint AS-s betegeken végzett veseátültetés sikere
azonos a más vesebetegségekben tapasztal hatóval. A betegek 3-5%-ában
azonban a transzplantációt követő egy éven belül anti-GBM glomerulonefrítisz alakul ki, mely az esetek 76%-ában graftvesztéssel jár. Oka az
alfa-3 (IV) lánc NC-1 komponense ellen termelődő keringő, ún.
Goodpasture antitestek kialakulása. Fokozottan veszélyeztetettek a
COL4A5 mutációt hordozó süket férfiak, akiknél 30 éves kor alatt
kialakult a VVE. A betegség génterápiája jelenleg még nem megoldott, de
állatkísérletek során sikeresen vittek be humán alfa-5 (IV) láncot kutyák
GBM-jába.
Felvetődik a kérdés, hogy mikor gondoljunk AS-ra? A gyermekkori
változó mértékű mikroszkópos hematuria egyik oka lehet az AS, főként,
ha az érintett gyermek fiú és a családban generációkon át enyhe/rekurrens
hematuria vagy proteinuria fordult elő a nők között. A szenzoros
hallásvesztés miatt a korai diagnózis elengedhetetlen a korai beszédfejlesztés mielőbbi elkezdése miatt. Ismert AS-s beteg esetén az első fokú
rokonok hematuria irányában történő vizsgálata kötelező. A genetikai
vizsgálat a nagyszámú mutációs lehetőség miatt bonyolult és drága, de
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terhesség esetén a prenatalis diagnózis felállítása sorsdöntő lehet, ezért
elvégzése ezen esetekben feltétlenül indokolt.
Irodalom
Heidet L. Arrondel C, Forestier L, Cohen-Solal I, Mollet G, Gitierrez
B, Stavrou C, Gubler M.C, Antignac C: Structure of the Human Type IV
Collagen Gene COL4A3 and the Mutations in Autosomal Alport
Syndrome, 2001 J Am Soc Nephrol 12:97-106
1. táblázat. Laboratóriumi eredmények
Vizelet fehéije
üledék
Szérum Kálium
Urea nitrogén
Kreatinin
Összfehérje/albumin
C holeszterin/tri gl iceri d
Endogén kreat clearance
C3/C4
ANA/ANCA
HCV, HBsAg

2,97 g/nap
650-210 kilúgozott vvt,
12 fvs
4,9 mmol/1
7,6 pmol/l
84 pmol/1
57 / 32 g/l
6,76/4,57 mmol/1,
61,1 ml/min/m2
0,27/1,2 g/l
negatív
negatív

2. táblázat Differenciáldiagnosztika
Glomerulonefrítiszek
Krónikus
Akut
RPGN
IgA NP
Poststreptococcalis SHNP
MPGN
ClqNP
MGN
antiGBM betegség
ANCA poz. GN
pauci-immun GN
SLE
(Adolesc Med 16 (2005): 67-85)
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Herediter nefropátiák
Alport
Vékony basalmembrán sz
Köröm patella sz.

3. táblázat. Az alfa (IV) láncok kódoló génjei és mutációi
Alfa (IV)
lánc
Alfa-1
Alfa-2
Alfa-3
Alfa-4
Alfa-5
Alfa-6

Gének
COL4A1
COL4A2
COL4A3
COL4A4
COL4A5
COL4A6

Kromo
Mutáció
szórna
13
Ismeretlen
13
Ismeretlen
2
ARAS
2
ARAS
X
XLAS
X Leiomyomatosis

1. ábra. A IV-es típusú kollagén szerkezete

2. ábra. A kollagén molekulák által
kialakított térszerkezet
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Alport nephropathia morphologiája
Fénymikroszkópia: a kép nem specifikus.
Korai biopsziákban hypertrophic podocyták láthatók, később glomarularis basalis membrán (GBM) egyenetlenség, focalis segmentalis megvastagodás, a mesangium kiszélesedése, mesangialis matrix szaporulat és
enyhe gócos tubulus atrophia és interstitialis fibrosis látható. Utóbbi
megelőzheti a glomerularis elváltozásokat. Alport syndromára hívhatja fel
a figyelmet az igen kiterjedten látható tubularis és interstitialis habos
sejtek jelenléte (3. ábra). Lipid halmozódik fel a tubularis epithel sejtekben és az interstitialis macrophagokban, a cytoplasma habossá válik. Ez
szembetűnő, de nem specifikus elváltozás más okból kialakult proteinuria
esetében is előfordulhat.
Előrehaladott esetben focalis segmentalis glomerulosclerosis jön létre
hyalinosissal. Az ismertett esetben a vesebiopszia sorozatmetszeteiben
látott összesen 7 glomerulus közül egy glomerulusban láttunk kicsi
perivascularis hegesedést a környezetben egy hyalin cseppel (3. A ábra).
A további glomerulusokban enyhe mesangialis matrix szaporulat
mutatkozott.
A betegség progressziója során végül globális glomerulosclerosis,
végstádiumvese alakul ki másodlagos idült tubulointerstitialis károsodással, hypertensiv érelváltozások is kialakulhatnak.
Immunfluorescencia: rendezetlen eloszlásban kis mennyiségben alkalmanként C3 és IgM lehet jelen a glomerulusokban, arteriolákban, de az
esetek többségében negatív. Focalis segmentalis glomerulosclerosis
kialakulása során nem-specificus IgM és C3 látható a sclerosis területében. Esetünkben a glomerulusok negatívak voltak. A proximalis
tubulusok cytoplasmájában lévő fehérje cseppek mutattak IgG, IgA, IgM,
AHF és C3 pozitivitást. Arteriolákban minimális C3 pozitivitás láttunk.
Elektronmikroszkópia: típusos esetben a GBM szabálytalanná válik,
vékony és kiszélesedett segmentumok váltják egymást. Pathognomikus a
GBM sajátos megvastagodása a lamina densa hasadttá, fragmentálttá
válik, ami kosárfonatra emlékeztető képet ad (3. B, C, D ábra). A lézió
felnőttekben kiterjedt a kacsok több mint felét érinti. Juvenilis formában,
gyerekekben a legszembetűnőbb elváltozás a GBM egyenetlenség, akár
egy kacson belül is látni, vastag, hasadt és rendkívül vékony GBM-t. Fiú
gyerekekben már 2 éves kor előtt is látható lamina densa hasadtság, ami
később súlyosbodik. Leány gyermekekben enyhébb, 10-20%-ban súlyosbodik. Fontos tudni, hogy Alport syndroma egyes eseteiben nem láthatók
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az Alport syndromára jellemző GBM elváltozások, a GBM
egyöntetűen vékony is.

lehet

Diagnózis
1. Elektronmikroszkópia: pathognomikus a GBM-ban a lamina densa
hasadttá fragmentálttá válása, ami kosárfonatra emlékeztető képet ad.
2. Immunfluoreszcens vizsgálat: IV típusú collagén (COL4) a-1, a3,
a5 láncának kimutatása vesebiopsziás, ha mód van rá bőrbiopszás
anyagban. COL4 alfa 1 eloszlása a normális eloszlással egyező, így ez ún.
endogén kontrollként alkalmazható. Az SZTE Pathologiai Intézetében
Prof Dr. Iványi Béla vezette be ezeket a vizsgálatokat.
X-kötött domináns öröklődésmenetet mutató Alport syndroma
Férfiakban:
Vesebiopszia: az ilyen betegek veséjében nem mutatható ki az egész
alfa3, alfa4 és alfa 5 láncokból álló IV típusú collagénlánc-hálózat, GBM
COL4 alfa3 és 5 negatív.
Bőrbiopszia: BM COL4 alfa5 lánc negatív, alfa 3 ép bőrben sincs
jelen.
Nőkben: focalis COL4 alfa 3-5 lánc hiány van a GBM-ban és ugyancsak focalis a COL alfa 5 hiány a bőrben.
Alport nephropathia: autosomalis recessziv és autosomalis domináns
típusai
Vese: COL4 anti-alfa 3 és 5 antitesttel GBM negatív, de COL4 alfa 5
lánc az X kötött formával szemben, de az ép vesében látottakkal egyezően
kimutatható a distalis tubularis basalis membránban és a Bowman tokban.
Bőr: X kötött formával szemben basalis membrán COLA anti-alfa 5
normális eloszlású vagyis pozitív, kimutatható a bőr basalis membránjában.
Esetünkben a következőket észleltük (4. ábra):
Collagen a-1 lánc: control: GBM 1+, mesangium 2+, Bowman tok 1+,
TBM 3+. Beteg: pozitív, hasonló festődés.
Collagén a-3 lánc: control: GBM 3+. Beteg: negatív.
Collagén a-5 lánc: control: GBM 3+, Bowman-tok+, distális tubularis BM +. Beteg: teljesen negatív.
Az ismertetett esetben az immunhisztokémiai vizsgálat megerősítette
az Alport nephropathia diagnózisát, X-kötött formát valószínűsített.
Esetünk alátámasztja a vesebiopszia komplex vizsgálatának szerepét a
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pontos diagnózis felállításában, aminek therápiás és prognosztikai
jelentősége van.
Irodalom
Heptinstall's Pathology of the Kidney. V. kiad. Jenette JC és mtsai,
Lippincott-Raven, Philadelphia-New York, 1998.
D'Agati VD, Jenettte JC, Silva FG: Non-neoplastic Kidney Diseases
Silver Spring Maryland, USA 25

3. ábra. A): másodlagos focalis segmentalis glomerulosclerosis környezetében idült tubulointerstitialis károsodással. Ultrastructurálisan
rendellenes, elvékonyodott {B és C) másutt megvastagodott GBM
látható, a lamina densa hasadttá vált, kosárfonatra emlékeztető képet
mutat (D)
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4. ábra. Collagén IV alfa 1, alfa 3 és alfa 5 láncok kimutatása a
kontroll (A, B, C) és a beteg vesében (D, E, F).
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14 éves leány aplasticus anaemia (AA) esete
Dr. Bartyik Katalin, dr. Ónozó Beáta, dr. Roxin Aliz, dr. Túri Sándor
SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi
Központ és Pathologiai Intézet, Szeged
Aplasticus anaemia (AA) a haemopoeticus őssejt betegsége, melyet a
következők jellemeznek: perifériás pancytopenia, hypocellularis csontvelő, őssejt és mikrokörnyezet károsodása. Előfordulás: 2-5 új beteg / 1 M
lakos , korszerinti gyakorisága: 15-25 év, ill.>60 év, ffi/nő aránya 1:1
A diagnózis kritériumai:
Perifériás vérben
o Abs. neutr. szám: <500
o Thrombocyta szám: <20G/1
o Abs.reticulocyta szám: <40 000
o A beteg transfusio dependens
Csontvelőben
o Súlyos hypocellularitás: <25%

1. ábra.
Aplastikus
csontvelő
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2. ábra.
Hypercellularis
csontvelő

3. ábra.
Normál
csontvelői kép

Leggyakoribb okok
Veleszületett (20%)
o Fanconi anaemia, melynek tünetei: növekedési retardáció, csontdefektusok, patkóvese, bőr pigmentáció eltérés
o Dysceratosis cong.
o Familiáris AA
Szerzett (80%)
o Idiopátiás
o Fertőzéses (hepatitis, EBV, Parvov. B 19, mycobact., stb.)
o Toxikus hatások (besugárzás, kemikáliák)
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Gyógyszerek (chloramphenicol, phenylbutason, Demalgon, Algopyrin, arany, stb.)
Antimetabolitok (plmethotrexate)
PNH, szerzett genetikai defectus

Differenciál diagnózis
o Hypoplasticus myelodysplasia
o Hypoplasticus acut lymphoid leukaemia
o PNH (glycophosphatidylinositol hiány a vvt-k felszinén, flow
cytometria)
o Hajas sejtes leukaemia
o Örökletes csontvelő elégtelenség (pl.Fanconi anaemia, dysceratosis congenita
Kezelés
Altalános irányelvek
o A beteget izolálni kell (1 ágyas kórterem)
o Őssejt transplantatio
o Immunsuppressiv terapia
o Első választandó: HLA identikus őssejt átültetés: 1. testvérdonor
2. idegen donor
o Immunszuppressziv kezelés:
o ATG (+steroid), Sandimmun
o ATGAM: 40mg/kg/nap 4 napig+steroid 2 hétig a szérumbetegség
kivédé-sére)
o Sandimmun: 3-5mg/tskg/nap majd a szinthez módosítandó /200400 ng/ml/
o G-CSF nem bizonyítottan hatékony
A betegség lefolyása
Remissioba kerülési arány -80%,Visszaesés -35%, 10-20 év múlva
-20% myelodysplasia, AML alakul ki (őssejt átültetés esetén lényegesen
kevesebb). Relapszus esetén, ha nincs donor újabb ATG+Sandimmun
adaása szükséges. Immunkezelés nélkül a betegek ~20%-a él csak 1 évig.
Szupportiv kezelés
o Vérkészítmények
o Vvs koncentrátum, mely mindig keresett, szűrt, irradiált
o Thrombocyta koncentrátum, mindig szűrt, irradiált
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Megfelelő izoláció
Infectio kezelés: antibioticumok, vírus, gomba ellenes szerek

Esetbemutatás
13 éves leány, anamnaesis:
2005. 07. 28.-án került klinikai felvételre fél éve tartó, fizikai
terhelésre jelentkező mellkasi fájdalom miatt.
Vérkép vizsgálata a következő eltérést mutatta: Htk: 0,24 Hb: 88g/l
Fvs: 2,1 G/l Thr: 22 G/l Se:24 Ly: 72 Mo: 4%.Mindezek alapján aplasticus
anaemia gyanúja merült fel.
Kiváltó ok ismeretlen, az elvégzett vizsgálatok Parvovirus B19, egyéb
vírusok, Fanconi, PNH negatív eredményt adtak.
Csontvelő: hypoplasticus, malignitás jelei nem láthatók.
Mivel az aplasia tovább fokozódott, szubsztitúciók száma nőtt a
család HLA szűrése megtörtént, testvére nem volt HLA identikus ezért
immunterápiát kezdtünk.
1. ATG+ Medrol kezelést 2005. 10. 19.-én kapta 5 napig
Hatástalanság miatt később (2006. 05. 21.) ismétlés történt.
Kezelés után súlyos pancytopenia, sepsis alakult ki. Fvs:0,8 G/l Thr:2
G/l PCT:8,76 ng/ml, CRP:212,9 mg/l
Kezelés: l.Fortum, Dalacin, Diflucan,majd Meronem, Netromycin.
Az infectio szanálása után idegen donor keresésre felterjesztés történt a
Transzplantációs Bitottsághoz (2005. 11. 29.), majd Ciclosporin kezelés
indult (2005. 12. 08-tól 2006. 09. 07-ig). Folyamatos szupportív kezelésre
volt szüksége, melyek a következők voltak:
Vvt massza: 101 E
Thrombocyta koncentrátum: 467 E
Antibiotikum p.os: lOx, i.v.: 30x
Folyamatos gombaellenes szerek (Nystatin, Diflucan, Fungisone,
Abelcet)
Neupogen, Desferal (kelátképző), Pentaglobin
Utolsó infectiós periódus tünetei: igen erős homloktáji fájdalom,
ethmoiditisre jellemző tünetek.
F-O-G Klinikán lokális, majd műtéti kezelés több alkalommal történt
váltott parentreralis antibiotikumokkal, gombaellenes szerekkel (Fortum,
Ciprobay, Netromycin, Dalacin, Meronem, Rocephin, Amikin, Diflucan,
Fungisone, Abelcet)
I. v. immunglobulint (Pentaglobin), erős fájdalomcsillapítókat is
kapott.
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Mindezek ellenére a gyulladás nem demarkálódott, mélyebben hatolt
az orbita üregébe,
Emelkedtek gyulladásos paramézerei (CRP, PCT), dyspnoe, tachypnoe,
hydrothorax, ascites alakult ki és állapota megfordíthatatlanná vált 2006.
10. 08. exitalt.
Klinikai diagnózisok: AA, ethmoiditis, haemosiderosis, pneumonia,
sepsis, pericardialis és pleuralis folyadékgyülem.
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Teljes tüdő véna transzpozíciós leány esete
Dr. Katona Márta, dr. Kertész Erzsébet, dr. Tiszlavicz Lilla
SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi
Központ, és Pathológiai Intézet, Szeged
Esetismertetés
K. K. leány, III/2/39. GH, 2850 g, Apgar 8-10. Zavartalan
terhességből született.
Négy hónapos életkorban, védőoltás kapcsán észlelt cyanosis és
szívzörej miatt kéri háziorvosa a kórházi kivizsgálását.
Gyulai Kórházban kardiológiai kivizsgálás. Beküldő diagnózis:
congenitalis vitium, cor triatriatum, ASD II., részleges tüdővéna
transzpozíció, pulmonalis hypertensio.
Felvételi status: Ts: 4990 g (Ts P: 3%, Th P: 3%). Kardiológiai vizsgálat; Kielégítő ált. állapot, sápadt szürkés bőrszín, acrocyanosis. Evés
közben elfárad. Kifejezett nyugalmi dyspnoe és tachypnoe. Intenzív
precordialis pulzatio. Ritmusos szívműködés, p.m-al a bps II-III-ban 2/63/6-os systolés ejekciós zörej. Hepar 3 cm. Perifériás pulzus tapintható.
Síráskor diffúz szürkeség. C-DOP/2D-UH: Teljes tüdővéna transzpozíció
supracardialis formája. Pulmonalis hypertensio.
Sav-bázis, p02 vizsgálat: pH:7,45, stbic: 23,7 mM/1, pC02: 32
Hgmm. p02: 34 Hgmm. Vérkép: Hct: 40%, Hb: 132 g/l, Fvs: 12 G/l, Thr:
310 G/l. Leoltások: bact., gomba, vírus negatív.
A teljes tüdövéna transzpozíció típusai
Total anomalous pulmonary venous drainage (TAPVD) Wilson 1793.
Incidencia: 1%
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Supracardialis típusú teljes tüdővéna transzpozíció

Kevert shunttel járó congenitalis
conncclloo of vitium.
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JESdfiíT törzzsel (confluens véna)
th»kwlung ömlik a bal vena anonymaba baljobb shunt
A teljes tüdővéna transzpozíció klinikai tünetei
o Tachypnoe, dyspnoe, enyhe cyanosis
o Szívzörej: bps II-III-ban systolés ejekciós zörej
o Cardialis decompensatio (bal-jobb shunt)
o Intenzív precordialis pulzáció
o Kissé csökkent oxigén szaturáció, ill. Pa02
o Fáradékonyság, táplálási zavar,
o súlygyarapodás elégtelen volta
TAPVD Doppler- echocardiographiás jellemzői
o Jobbkamra hypertrophia
o Jobbpitvari megnagyobbodás
o Paradox IV septummozgás
o ASD II. jobb-bal shunttel
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Kicsi balpitvar, amelybe nem
ömlenek tüdővénák
Confluens vena: VCS-be
bal-jobb shunt VA-ba
JP-ba
SC-ba
VCI-be
v. portae-ba
Kicsi balkamra
Pulmonalis hypertensio

Teljes tüdővéna transzpozícióra jellemző radiológiai eltérések
„Hóember szív", cardiomegalia, felső mediastinum széles, fokozott
vascularisatio.

K. K. beteg mellkasfelvétele
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Sinus tachycardia
Incomplett jobb szárblokk
Extrém jobb deviatio

EKG

Jobbpitvari terhelés
Jobbkamra hypertrophia
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TAPVD differenciál diagnózis
o Perzisztáló foetalis keringés
o Respiratios distress
o Pneumonia
o Pitvari septum defectus (ASD II.)
o Balszívfél obstrukcióval járó CV
o Lymphangiectasia
Doppler-echocardiographia (K. K. beteg)

Parasternal hossztengelyi kép
JK hypertrophia
Dilatált jobbkamra
Kicsi balkamra

Subcostalis négyüregi kép
JK és JP megnagyobbodás
ASD II. jobb-bal shunttel
Tüdővenák nem ömlenek
a balpitvarba
Confluens véna? (nyíl

M-mód echocardiographia

Jobbkamrai diastoles
terhelés.
Paradox IV septummozgás (ASD II. ?)
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Doppler-echocardiographia. Bal-jobb shunt jelei

Parasternalis rövidtengelyi nézet. Suprasternalis hossztengelyi nézet.
Széles artéria pulmonalis (Ap)
Keskeny aorta (Ao)
Keskeny aorta (A)
Tág artéria pulmonalis (P)
Pulmonalis hypertensio
Doppler-echocardiographia

Kicsi balpitvar
Tág arteria pulmonalis
Tág vena cava superior

Confiuens véna a balpitvar mögött, a bal véna anonymába ömlik

TA P VD diagnózisának felállítása
Kolor Doppler-echocardiographia alapján
o Confiuens véna kimutatása
o ASD II. jobb-bal shunttel
o Jobbszívfél terhelés jelei
o Pulmonalis hypertensio
Szívkatéterezés nem indokolt (invazív)
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Milyen
o
o
o
o

információ szükséges a szívsebész részére?
A TAPVD pontos diagnózisa
Minden egyes tüdővéna helyzetének megállapítása
Obstrukció a confluens vénán?
Egyéb congenitalis vitium? (PDA, Co.Ao, stb.)

Preoperatív előkészítés
o Állapot stabilizálás
o CPR
o Lélegeztetés
o Vénabiztosítás
o Sav-bázis és p02 korrekció
o Keringés támogatás (Dtx, Dop)
o Prostaglandin-E (CAVE obstrukció esetén)
A perioperatív mortalitást meghatározó tényezők TAPVD-ben
o Cardialis decompensatio (obstrukcióval járó forma)
o A műtét időpontja
o Pulmonalis hypertensiv crisis
o Pulmonalis hypertensio, respirátor függőség
o Sepsis
A TAPVD optimális műtéti időpontja
Újszülöttkorban
1. obstrukcióval azonnal
2. obstrukció nélkül
o néhány napos korban
o anyatejes táplálás után
o a fix pulmonalis hypertensio kialakulása előtt
Infekciómentes állapotban

TAPVD Repair
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Öt hónapos leánycsecsemő, teljes tüdővéna
transpositio után Anesztézia és posztoperatív
intenzív terápia
Dr. Babik Barna, dr. Deák Zoltán, dr. Simon Judit
SZTE, AITI, Szeged
Demográfiai, műtéti adatok: Testsúly: 4,8
kg, testmagasság: 62 cm, kor: 4 hónap.
Dg.:Supracardialis TAPVC. Műtét: Teljes
korrekció.
Idők: anesztézia: 375 min, műtét: 295
min, perfűzió: 162 min, AoX: 80 min.
Indukció: Fi0 2 (0,25), PaC0 2 (hypocapnia
kerülése), sufentanil (relatíve kevés). Perfúzió: eseménytelen, Bypass után: Fi0 2 (0,8),
PaC0 2 (resp. alkalosis), sufentanil (sok). DA
(4fig/min/kg), DX (6|ig/min/kg), nyitott sternummal ITO-ra szállítás

11. 22., = 0. postoperativ nap. Stabil keringés, (ABP: 100/50, mPAP: 23
Hgmm). Jó vérgáz (respiratorikus alkalózis), kitűnő diurézis (45-80
ml/óra). Kevés katekolamin: DA: 4,5 jig/min/kg, DX: 4,5 jxg/min/kg,
valamint NG: 0,3 mg/óra
— — lajlfcJ^
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11. 23 , = 1. postoperativ nap
Délre mPAP: 40-50 Hgmm,
ABP: 70/30 Hgmm
Vizelet mennyisége csekken
(9-15 ml/óra)
NO indul: 20 PPM,
EP indul: 0,1 ng/min/kg
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11. 24., = 2. postoperativ nap.
Pulmonális nyomás magas (mPAP: 40-50 Hgmm). ABP: 80/40 Hgmm.
Vizelet mennyisége tovább csökken, akadozik (6-10 ml/óra). NO-t nem
tudjuk, nem is akarjuk tovább emelni (20 PPM). DA: 20 pg/min/kg, DX
20 pg/min/kg, EP: 0,5 ¡ig/min/kg, NE indul: 0,1 pg/min/kg.

—

-

—

-

11. 25, = 3. postoperativ nap.
Extrém magas catecholamin infúzió (DA, DX, EP, NE). Pulmonális
nyomás magas (mPAP: 30-38 Hgmm). ABP: 80/40 Hgmm.
Vizelet újra megindul (20-28 ml/óra). DA: 23 pg/min/kg, DX: 20
pg/min/kg, EP: 0,9 pg/min/kg, NE indul: 0,8 pg/min/kg. NO mellé 18
órakor sildenafil indul (4x1 mg/kg).
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11. 26-27, = 4.-5. postoperativ nap.
A beteg állapota stabilizálódik. Catekolamin infúzió igény kicsit csökkent
DA: 12 jig/min/kg, DX: 12 pg/min/kg, EP: 0,78 pg/min/kg, NE: 0,75
pg/min/kg. Pulmonális nyomás enyhén csökkent (mPAP: 30-35 Hgmm).
ABP kicsit emelkedett: 110/50 Hgmm. Vizelet egyenletes (20-28 ml/óra).
NO 15 PPM, sildenafil (4x1 mg/kg)

11. 28-29, 6.-7. postoperativ nap.
29.-én hajnalban PH erőteljesen csökken, vérnyomás emelkedik, vizelet
frakciók tovább nőnek. Catecholamin infúziót a nap folyamán
csökkenteni tudjuk: DA: 12 pg/min/kg, DX: 12 pg/min/kg, EP: 0,78 ->
0,53 pg/min/kg, NE: 0,75 -->0,19 pg/min/kg
Pulmonális nyomás közel normális (mPAP: 20-22 Hgmm)
NO 10 PPM, sildenafil (4x1 mg/kg).
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11. 30 - 12 01, 8.- 9. postoperativ nap
30.-án 17 órakor intermittálóan gyengülő-megszűnö jobb
hangok, mRTG: fedettség. Mucinosus, tapadós, barna színű
meg a tracheában.
Vérgáz: hipoxia, respiratorikus acidosis
Pulmonális nyomás újra magas (mPAP: 40-50 Hgmm)
infúzió nő, hajnalban lélegeztethetőség tovább romlik,
keringési katasztrófa körülményei között exitus lethalis.

oldali légzési
váladék jelent
catecholamin
akut légzési,

Megbeszélés
Pulmonális hipertenzió (PH) előfordulása
I. Egyszerű, dependens shunt-ök
Nem restriktív shunt-ök
o Nagy kamrai szeptumdefektus (VSD)
o Canalis atrioventricularis communis (CAVC)
o Nagy, nyitott ductus arteriosus (PDA)
o Aorto-pulmonális fenestratio
o Túlméretezett aorto-pulmonális shunt utáni állapot
Bidirekcionális shunt-ök
o Single ventricle
o Truncus arteriosus
o Bal szívfél hipoplasia (HLHS)
II. Nagyértranszpozíció kamrai szeptumdefektussal (dTGA-VSD)
III. Pulmonális vénák rendellenes lefutásával (esetleg obstrukciójávai) járó congenitális vitiumok
Teljes pulmonális véna transzpozíció (TAPVC) egy része
Balszívfél hypoplasia (HLHS) szűk PFO-val járó formái
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Pulmonális vénák rendellenes lefutásával, obstrukciójával járó
genitális vitiumok:
PAPVC, TAPVC
Formái anatómiailag:
o Supracardiális
o Cardiális
o Infracardiális
Formái élettanilag:
o obstrukcióval vagy anélkül
o cianózis a pitvari szintű
vérkeveredés miatt (is)
Alacsony ABP, alacsony O2szatu ráció

PVR csökkentésének lehetőségei;
1 Oxigén
A hipoxiárakialakuló vazokonstrikcióért felelős:
PAO3

>

Aiterioiák, venulák és aductus dveolárisok [20-22
légúti elágazodás] együtt futnak

PvOj
Pa0 2

aa. bronchiales révén a vasa vasárummal rendelkező
nagyobb pulmonális artériák tónusát befolyásolja

PAQj > PvO^ > PaOj
Vigyázat:

0 3 toxicitás

Denitrogenizációs abszorbciós atelektázía
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con-

2. Alkalózis
apH 7,45-7,5
Eszköze
Respiratorikus alkalózis: PaCC>2 - 30 Hgmm
Metabolikus alkalózis bikarbonát terápiával kerülendő, mert
1. Hypernatraemia lehet
2. Az alkalózis pár nap múlva összeadódik:
Addíciós (NaHC0 3 terápia)
Kontrakciós (diuretikum)
Hypochroraemiás (furosemid, gyomorszonda)
3. Atelektázia elkerülése légzésmechanikai manőverekkel
Cél a hipoxiás pulmonális vazokonstrikció kivédése
Újszülött:

FRC / CC < 1
ok

patofiziológiásán:
kompenzáció:

(FRC csökken)
fiziológiásán: a mellkasváz elastance-a alacsony

surfactant elégt., bal-jobb shunt-ök

Ezeket az
anesztézia
kikapcsolja!

„expiratory braking" (kilégzésvégi flow1

Eszközök: VT > 8-10 ml/kg
optimális PEEP:
ha alacsony: ineffektív
ha magas: csökken vénás visszafolyás
alveoláris túlfeszülés
PVR nő
volo- és barotrauma lép fel
4

Szimpatikus stimuláció, tónus kerülése
Mély anesztézia, szedálás

5. Gyógyszeres befolyásolás
Inodilatátorok
o dobutamin 2-20 pg/min/kg
o isoproterenol 0,01-0,1 pg/min/kg
o amrinone 5-20 pg/min/kg
o milrinone bólus 50 pg/kg, utána 0,5-0,75 pg/min/kg
o sildenafil 4x1 mg/kg po
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Vazodilatátorok
Nem szelektív vazodilatátorok
o nitroglicerin 0,1-7 ^g/min/kg
o phentolamin 1-20 pg/min/kg
o tolazolin bólus 0,5-2 mg/kg, utána 0,5-10 mg/kg/óra
o bosentan
Szem iszelektív vazodilatátorok
o prostacyclin (epoprostanol) 2,5-20 ng/min/kg
o PGE1 (iloprost) 0,05-0,4 ng/min/kg
Szelektív vazodilatátorok
o belélegeztetett NO 0,5-80 ppm
o

belélegeztetett prostacyclin 20 pg/ml —»8 ml/óra a porlasztóba

Konklúzió:
Esetünkben - a betegágy mellől - a halálokért felelős két legfontosabb
tényező: „fő" ok: késői műtét. Aonkrét halálhoz vezető ok: NO
mellékhatásként az irodalomban ismert, dózis, idő és individuum függő,
jellemzően barna színű, tapadós, nyúlós váladékszaporulat, mely a jobb
tüdőben kiterjedt atelektasist okozott.
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11 éves leány, Williams syndroma, supravalvuláris
aorta stenosis...
Anesztézia és posztoperatív intenzív terápia
Dr. Rácz Katalin, dr. Babik Barna, dr. Deák Zoltán, dr. Simon Judit
SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi
Központ, Szeged,
SZTE, AITI
B. N. 1995.05. 21.
Anamnesis: mater I. terhességéből 39. gestatios héten 2750 g születési
súllyal született.
1. klinikai felvétel: 1,5 évesen súly- és hosszfejlödésbeli elmaradás
(Psúly<3%, Phossz<3%) miatt kivizsgálás: tehéntej fehérje érzékenység
miatt tejmentes táplálás. Congenitalis vitium: szabálytalan pulmonalis és
aorta billentyű kis grádiensekkel (20 Hgmm). Serum Ca: 2,49 mmol/1.
EKG: jobb kamra hypertrophia. Klinikai külleme alapján Williamssyndroma gyanúja. Rendszeres kardiológiai gondozásba vétel.
2. klinikai felvétel: 4 évesen ellenőrző vizsgálatok miatt. Jellegzetes
„manó arc" kifejezettebbé vált, Williams-syndroma egyértelmű. Változatlanul gyengébben fejlett. Congenitalis vitium: enyhe valvularis pulmonalis és supravalvularis aortastenosis (gr 15-20 Hgmm). Serum Ca: 2,24
mmol/1. Fejlődésbeni elmaradásában vitiuma, Williams-syndrómája lehet,
felszívódási zavar nincs.
2003. FISH vizsgálattal Williams-syndroma igazolódott.
3. klinikai felvétel: 11 évesen szív katéterezés az aortastenosis lassú
fokozódása miatt. Kisegítő iskola 3. osztályába járt, Psúly<3%, Phossz:
3-10% . Serum Ca: 2,29-2,42, cholest: 4,93, TG: 1,41 mmol/1, DOP/2DUH: kifejezett balkmara hypertrophia, aszimmetrikus septum hypertrophia, supravalvularis aortastenosis, jobb kamra hypertrophia, pulmonalis stenosis. EKG: kifejezett balkamrahypertrophia. Mrtg: szív mérsékelten nagyobb.
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1. ábra. EKG felvétel: kifejezett balkamrahypertrophia

2. ábra. Mellkas röntgen: szív mérsékelten megna-gyobbodott
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3. ábra. Echocardiográfia. DOP/2D-UH: látható az aorta billentyű
feletti szűkület, megnagyobbodott balpitvar, a vastag balkamrafal és
septum, az aortaív szűkülete
4. klinikai felvétel: Jobb szívfél katéterezés és jobb kamrai
angiográfía: enyhe perifériás pulmonalis stenosis, normális kisvérköri
nyomás, bal szívfél katéterezés és balkamrai angiográfía: supravalvularis
aortastenosis 185-122 Hgmm, subvalvularis aortastenosis, hypertrophiás,
magasnyomású balkamra, mitralis insuffitientia, nagy balpitvar. Serum
Ca: 2,36 mmol/1. Szívsebészeti megbeszélés után műtéti előkészítés és
ROSS műtétre átküldés.
Aortastenosis: congenitalis aortastenosisok azok a szívfejlődési rendellenességek, amelyek a bal kamrai kiáramlás útjában akadályt képeznek,
előfordulása az összes szívfejlődési rendellenesség 3,5-8%-a. A szűkület
elhelyezkedése szerint lehet valvularis, subvalvularis, supravalvularis.
WILLIAMS syndroma: a supravalvularis aortastenosis legritkább
formája, az aorta ascendens közvetlenül a Valsalva-tasakok felett
körülirtán vagy hosszabb szakaszon szűkült. Williams és mtsai 1961,
Beuren és mtsai 1962-ben írták le, innen a neve: Williams-Beurenszindroma. A supravalvu-laris aortastenosishoz kb. 50%-ban mentalis
retardatio, jellegzetes arc-struktura és egyéb anomáliák társulhatnak. Oka:
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a hetes kromoszóma qll.23 régiójának heterozigóta állapotú
mikrodeléciója, mely magában foglalja az elasztin gént, amely a
vascularis problémákért felelős. Öröklődése auto-szomális domináns.
A supravalvularis aortastenosisnak három formája különíthető el: 1.
aorta homokóraszerüen beszűkült, körkörösen megvastagodott intimával
(75%), 2. diffúz a szűkület, az egész aorta ascendens hypoplasiás, 3. az
aorta fala ép, de az aorta billentyű felett egy fibrosus gyűrű helyezkedik
el. A szűkület az aortaív ágaira, az aorta billentyűkre és a koszorús erek
szájadé-kára is vonatkozhat. Gyakran kíséri jobb kamra kiáramlási
obstrukció (valvularis, supravalvularis vagy perifériás pulmonalis
stenosis), coarctatio aortae, mitralis prolapsus.
Patofiziológia: a szűkület a bal kamra systolés terhelését >11.
hypertrophi-áját okozza. A koszorúartériák a szűkülettől proximálisan
erednek, tágultak, kanyargósak. Subendocardialis perfusio-csökkenés,
korai atherosclerosis alakulhat ki. A vér útja: a. anonyma —* jobb kar,
ezért itt a vérnyomás magasabb, pulzus erőteljesebb.
Tünetek: változó mértékű mentalis retardatio, nagyon barátságos
személyiség, jellegzetes kobold/manó arc: magas homlok, kerek arc, telt
orcák, duzzadt ajkak, kis hypoplasiás mandíbula, előre ugró maxilla, pisze
orr, széles-besüppedt orrgyök, felfelé álló orrnyflások, epicanthus, strabismus convergens, csillagszerű iris, fogak csapzserű alakja és szuvasodása; etetési nehézségek, lassú növekedés; renovascularis betegségek,
szívzörej: systolés kiáramlási zörej az aorta felett, ékeltebb 2. hang, pulzus
és vérnyomás differencia, perifériás pulmonalis stenosis zöreje.
Viselkedési phenotypus: motoros funkciók többrétű károsodása miatt
nem megfelelő az izomerő, az egyensúlyozás, a mozgáskoordináció, a
mozgások tervezése, sensoros integráció működészavara miatt hangokkal
szembeni fokozott érzékenység. Hyperaktivitás, kifejezőkészség, nyelvi
képességek fejlődésének visszamaradása, nyelvhasználat, szóképzés
életkor-nak megfelelő, olvasási képesség felülmúlja a matematikai
képességet, a cognitív dysfunkció súlyossága a tanulás zavaraitól az
értelmi fogyatékos-ságig terjedhet.
Idiopathiás hypercalcaemia: nephrocalcinosis, sclerotikus csöves
cson-tok, hypercalciuria, a hypercalcaemiát és a központi idegrendszeri
tüneteket a közeli gének deléciója okozhatja.
A vitium diagnózisában segít: EKG: bal kamra, biventricularis vagy
jobb kamra hypertrophia látható. Mrtg: normális vagy cardiomegalia
látható, aorta ascendens dilatatioja hiányzik. Echocardiographia: szűkület
az aorta szakaszain, MP, balkamra hypertrophia, pulmonalis stenosis,
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különböző mértékű grádiensek a szűkületeken. Szívkatéterezés: jobb és
bal szívfél katéterezés is szükséges.
Kórlefolyás: obstructio súlyosbodhat, myocardium károsodhat, endicarditis, hirtelen halál, társanomáliák is behatárolják az életkilátásokat.

4. ábra. Diagnózis: küllem, mentalis
érintettség, vitium, genetikai vizsgálat
alapján
Abartri}li prátu
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5. ábra. Williams-Beuren szindróma, a) Pozitív Williams szindróma
FISH eredmény. Az elasztin gén csak az egyik kromoszómán látható.
A másik kromoszómáról hiányzik, a gén deletálódott. b) Negatív
Williams szindróma FISH eredmény. Az elasztin gén mindkét
kromoszómán megtalálható. Williams szindróma nem mutatható ki.
Terápia: műtét.
Prognózis: tubularis formánál magas a mortalitás, residualis
valvularis aortastenosis és aortainsuffítientia lehet. Coronáriák, nyaki erek
preventív károsodása előfordulhat. A Magyar
Williams-syndroma
Társaság fogja össze ezeket a betegeket és szüleiket.
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Anesztézia és posztoperatív intenzív terápia
Demográfiai, műtéti adatok: Testsúly.: 23 kg, testmagasság: 136 cm,
kor: 11 év. Dg.: Williams sy., (részeként: hemodinamikailag szignifikáns
supravalvularis aorta stenosis).
Műtét: Ross-mütét: a saját a. pulmonalis - autograftként - az aorta
gyök helyére kerül (coronaria implantációval), a pulmonalis kifolyótraktus pótlására pulmonalis heterograft szolgál. A műtéti megoldás mögött az a meggondolás áll, hogy a reparálhatatlan aorta gyök pótlására
biológiai anyagot (donorból származó homograftot) használunk, de ezt
degenerációs hajlama miatt nem a magas nyomással működő aorta
ascendens helyére, hanem a jóval alacsonyabb munkanyomásokkal
dolgozó pulmonalis kifolyótraktusba ültetjük be.
Premedikációként alkalmazott 10 mg per os midazolamot (Dormicum) követően az anesztézia indukciója eseménytelen volt; 15 pg sufentanil (Sufentanil), 15 mg rocuronium (Esmeron), 02:levegő=l: 1 lélegeztetés stabil keringést, jó általános állapotot eredményezett, mely jellemző
volt a műtét extracorporális keringés előtti szakaszára. (1. ábra). Az ebben
a szakaszban készített intraoperatív transesophageális ultrahang (TEE)
felvételek supravalvularis aorta stenosist, bal kamra hypertrophiát
mutattak. (1-6. kép).
A műtét történetét az intraoperatív transesophageális felvételek
segítségével, mintegy „képregényként" mutatjuk be.

1. ábra. Az aneszteziológia jegyzőkönyv másolata
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2.-3.
ábra.
Az esophagus középső szakaszának magasságából készített balkamrai
hosszmetszet (ME LV LAX) képek az aorta billentyű síkja feletti
szűkülettel, a balkamra izomtömegét jellemző hypert-rophiával
•Hiebit
pap3*i>

CHTl

mn ci

4. ábra.
Az ultrahang-fejet lejjebb vezetve a transgastrícus balkamrai
kereszt- és hosszmetszetek látszanak, a) a (TG LV SAX) a papillaris
izmok szintjében mutatja az extrém fokú hypertrophiát, mely a
szemölcsizmokra is ráterjed, b) (TG LV LAX) ugyanez látszik hossztengelyi metszetből

Az ultrahang-fejet az esophagusba visszahúzva az aorta billentyű
síkjában készített keresztmetszeti felvétel jó morfológiájú (és jól
működő) billentyűt mutat (ME AV SAX), a fejet még feljebb húzva
az aorta ascendens keresztmetszete látszik (ME asc aortic SAX),
mutatva, hogy az aorta átmérője ebben a magasságban a fele az a.
pulmonálisénak

6.-7.-8. ábra. A Ross műtét lényegi, korrekciós részének elvégzésehez
az aortát le kell fogni a friss vért a hozó artériás kanül és a szív kőzött, hogy az aorta gyök cseréjét és a koszorúér reimplantációt el lehessen végezni. A myocardium védelmét az átmeneti, elektív anoxiával szemben hideg és hyperkaliaemiás oldattal (CPL-oldat) történő,
pár percig tartó, szükség esetén ismétlendő átperfundálással oldjuk
meg. Az aorta felengedése után - még a cardiopulmonális bypasson a myocardium sinus ritmusban, kielégítően mozgott. Az ellenőrző
TEE vizsgálattal azonban a bal kamra üregében mozgó, alvadóknak
tünő képlet csapkodott a kontrakcióknak megfelelően, a mitrális
billentyű függesztő apparátusához tapadva. Mivel az eltávolításhoz
ismételten ki kellett nyitni a bal kamrát, vagy CPL-oIdatot, vagy
elektromos fíbrilláltatást kellett alkalmaznunk. Mivel a coronaria
rendszeren már nem kellett beavatkozást végezni, csak a LV kontrakciót, s így levegőnek az ECC keringéshez való hozzádobását kellett megakadályozni, az elektromos fíbrilláltatást választottuk. Ezzel
a technikával anoxiát ugyan nem okozunk, hiszen coronaria keringés
megtartott, de az oxigén kínálat-igény egyensúlyt eltolhatjuk káros
irányba, mert a fibrillálás energia igénye rendkívül nagy. A műtét
ezen szakaszát a jegyzőkönyvön a második karikával jelöltük
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9.-10.

ábra.
Defíbrillálás után diastolés és systolés elégtelenséget tapasztaltunk,
(karikával jelölt időszak) ezt reperfundálással próbáltuk meg kezelni
(a két vonal közötti szakasz)
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11.-12.
ábra.
A hypertrophiás szív CPL védelemben véghezvitt anoxiáját, és a
megtartott coronaria keringés melletti fibrilláltatását követő systolodiastolés működészavart biventriculáris asszisztorral és nagy dózis
keringéstámogató catecholaminnal kíséreltük meg kezelni (a vonalak
közötti időszakok), de a beteget pár óra postoperativ időszak után
elvesztettük. Az echoképek a karikával jelölt szakaszban készültek
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AS-ra jellemző főbb tünetek:
1. Angina
o 02-igény nő, oka:
o hypertrophia
o a systole aránya a szívcikluson belül nagy
o C>2-ellátás csökken, oka:
o CPP = ABPdias - LVEDP
o Coronaria-rezerv minimális
o Diastole aránya csökkent a szívcikluson belül
o Venturi effektus
2. Syncope
(v.ö. steal phenomen-ek)
3. Szívelégtelenség
Sinus-ritmus elvesztése - 40%-os CO {
Ritkábban iszkémiás károsodás, (subendocardialis)
Perioperatív ellátás: hemodinamikai célok:
Bal kamra preload: ne legyen alacsony! —> bal kamra rossz compliance.
Szívfrekvencia: optimális az 50-70/min
—> a lassú frekvencia a gátolt LV ejectio miatt szükséges
Ha < 50/min: C O | mert SV fixált
Ha > 70/min: myocardium O2 inbalance
Kontraktilitás: fenn kell tartani, p-blokkolót rosszul tűrik.
Afterload: döntő részét az AS teszi ki (fix) a dinamikus komponens
szerepe kicsi. Az utóbbit a CO-hoz kell igazítani, hogy jó legyen a coronaria perfúzió!
Konklúzió:
Aorta supravalvularis stenosis
Bal kamra
hipertrophia

\

Izolált coronaria
hypertonia

^

KardioprotekciÓ nehéz
A mozgó képletet (alvadékot) ki kell venni,
de „nincs ideális megoldás":
Ismételt CPL? KF?
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11 éves leány, Williams syndroma, supravalvuláris aorta stenosis
A Williams-Beuren syndroma ritka megbetegedés. A 7ql 1.23 lokusz
általában 17 gént érintő deléciója miatt jön létre, részjelenségeként hiányzik az elasztint kódoló gén. Jellemző tünetei a supravalvuláris aorta
stenosis (SVAS), az a.pulmonalis kis ágainak szűkülete, a fogazati rendellenességek, a gyermekkori hipercalcaemia, a jellegzetes arcszerkezet és
a mentális elmaradottság. A tünetek többsége a születés után alakul ki.
Súlyos SVAS a gyermekkorban okozhat hirtelen halált vagy bal szívfélelégtelenséget.
A pathológiai vizsgálat során kifejezett bal kamra (BK) hypertrophiát
(290 g) észleltünk, mely az ebben az életkorban normális szívtömeg
mintegy 2,5-szerese (1. ábra).

1. ábra. Koncentrikus hypertrophia, foltozottság, perfúziós zavar
A BK első és hátsó falának metszéslapjai halványan fokozottak.
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Szövettani vizsgálat
A jobb (CD) és bal (RDA, RC) koszorúér eredéshez közeli szakaszain
50-60%-os szűkületet létrehozó atherosclerosist észleltünk (2. ábra).
Az eredéstöl távolabb, de még epicardiális koszorúér szakaszokon a
tunica média simaizomrostjainak rendezetlensége és hypertrophiája észlelhető, a kollagéntartalom elmelkedett (3. ábra). Az elasztikus rostok
mozaikszerűen töredezettek, rendezetlenek (4. ábra). A muralis kisarteriák
körül kifejezett fibrosist (5. ábra), a myocardiumban heveny elhalásra
utaló kontrakciós csíknecrosist észleltünk (6. ábra).

CD, szűkült lumen

2. ábra Koszorúér, atherosclerosis. Oilred-O festés
Összegzés
A SVAS miatt a koszorúerek eredésénél magas nyomásgrádiens
alakult ki és ez izolált hypertoniás cél szervkárosként stenotisaló atheromás plakkokat eredményezett.
A plakkok, a betegség részeként keletkezett elasztikus arteriopathia,
illetve a műtét közben és az utána létrejött relatív hypotensio együtt
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eredményezték a halál okát képező több gócú myocardialis infarctust. A
pathologiai gyakorlatban a gyermekkorban kialakult coronaria atherosclerosis raritás.

Tunica media

3. ábra.
Rendezetlen
simaizmok,
fibrosis.
Crossmon
festés
RDA, szűkült lumen
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5. ábra.
Perivascula
ris fibrosis.
Crossmon
festés

6. ábra. Heveny ischemia, kontrakciós csíknecrosis. HE,
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HUMÁN PAPILLOMAVIRUS

Humán papillomavírus prevalencia és vakcináció
Dr. Deák Judit
SZTE ÁOK Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet
Figyelemre méltó múlttal rendelkezik humán papillomavírus (HPV)
kutatás. A HPV-k által okozott megbetegedéseket ismerték már az ókorban és szexuális úton történő terjedésüket (STI) is feltételezték.
Domenico Antonio Rigoni-Stern, Verona tisztiorvosa az 1760 és az
1839 közötti halálozási okokat vizsgálta korát meghaladó statisztikai
módszerekkel. Eredményeiről 1842-ben számolt be a „IV Congress of
Italian Scientists" fórumon, majd még ugyanebben az évben „Fatti
statistici relativi alle malattie cancerose" címmel a Giorn, Prog Patol
Terap (1842 2 507-17.) folyóiratban publikálta megfigyeléseit. Megállapította, hogy apácák körében lényegesen alacsonyabb arányban fordult
elő cervix carcinoma, mint házasságban élő nők körében és prostituáltak
esetében ez a halálok rendkívül magas arányban fordult elő. Feltételezte,
hogy a cervix carcinoma szexuális úton terjedt.
Ciuffo 1907-ben autoinokulációval bizonyította a szemölcsök vírus
eredetét (Ciuffo G: Positive verruca vulgáris inoculation using a filtered
inoculum, G Ital Mai Venereal. 1907 48 12-17.)
Richárd Shope 1932-ben gyapotfarkú nyúl tumor-extractumát oltotta
további nyulakba, melyekben kialakultak az eredetileg megfigyelt
deformitások, a később Shope-ról elnevezett papillomák. Ezek kis
szarvak voltak a nyulak fején, melyeket a nagy contagiozitással bíró
papillomavírus okozott.
Az SZTE Általános Orvostudományi Kar nagyhírű pathologus professzorai Baló József és Korpássy Béla 1936-ban német nyelven publikálták Warzen, Papilloma und Krebs című monográfiájukat (Balo J and B
Korpassy: WARZEN, PAPILLOME UND KREBS, mit 11 Abbildungen
und 27 Tabellen, Eggenbergersche Buchhandlung, Kari Renyi, 1936.
Leipzig), melyet a legutóbbi időkig citálnak HPV-vel foglalkozó kutatók
(Castaneda Iniguez MS, PhD tézisek, 2005, Barcelona).
zur Hausen H és munkatársai 1974. május 15-én megjelent közleményére: Attempts to detect virus-secific DNA in humán tumors. I. Nucleic
acid hybridizations with complementary RNA of humán wart virus. Int J
Cancer. 1974 13 650-656) a szülész nőgyógyász Beral V tíz nappal
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később a Lancetben kérdéssel válaszolt: Cancer of the cervix: a sexually
transmitted infection? Lancet. 1974 May 25; 1(7865): 1037-40. A folytatás
ismert: 1975-ben Harald zur Hausen két olyan HPV-t mutatott ki, melyek
a cervix carcinoma biopsziák 70%-ában megtalálható volt (zur Hausen H
et al. Human papilloma viruses and cancer. Bibi Haematol. 1975
Oct;(43):569-71.) és több évtizedes kutatómunkájával bizonyította a
kérdésre adható igen választ. Ma a leggyakoribb STI-nek ismerjük.
Magyarországon 20 éve, 1987 óta publikál prof. dr. Gergely Lajos
munkatársaival alapkutatással kapcsolatos közleményeket (Gergely L et
al: Human papillomavirus frequency in normal cervical tissue. Lancet.
1987 Aug 29;2(8557):513.)
A papillomavirusok
A Papillomaviridae családnak 16 genusa van. A HPV-k taxonomiailag az Alfa, Béta- és Gammapapillomavirus genusba kerültek besorolásra.
A további genusokba számos állatfaj papillomavírusait sorolták. A 2005ben megjelent „Viral Taxonomy" szerint a könyv megjelenéséig 118 HPV
típust szekvenáltak és soroltak be a 16 genus valamelyikébe.

1. ábra.
Human papillomavirus
molekuláris felszíne,
elektronmikroszkópos és rtgkrisztaltográfiás kép.
(Stephen C. Harrison és
mtsai, Atomic model,
generated by HHMI, Image:
Courtesy of the Harrison
Laboratory)
A HPV
transzmisszió
szoros kontaktus útján jön létre, mely lehet genitális-genitális, manuálisgenitális, orális-genitális és anális-genitális. A vírusok mikroléziókon át
jutnak a szervezetbe. A bőr és nyálkahártya jóindulatú és malignus
elváltozásait okozzák. A külső genitáliákon meg-jelenő, többségében
jóindulatú elváltozásokat a HPV 6 és 11 típusok okozzák A cervix, anus,
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vulva, és penis carcinomáinak 70%-át a HPV 16 és 18-as típusa okozza.
A rosszindulatú elváltozások többségében a vírus DNS a humán genomba
integrálódva kimutatható.
A szülőcsatornán áthaladva az újszülöttek fertőződhetnek. A 3-11
éves korú gyermekek 51,7%-ának száj nyálkahártyájában mutattak ki
HPV-okat, mely feltételezéseik szerint átmeneti jellegű fertőzés lehet
(Mant C et al, Buccal exposure to human papillomavirus types 16 is a
common yet transitory event of childhood J Med Virol 2003, 71 593598.)
Az 1. táblázat azt mutatja be, hogy évente milyen anatómiai
lokalizációval, hány carcinomás elváltozás alakul ki a HPV fertőzések
következményeként a fejlett és fejlődő országokban.
1. táblázat. A HPV fertőzésnek tulajdonítható carcinomák száma 2002ben a fejlődő és fejlett országokban (Parkin DM, Bray F. The burden of
HPV-related cancers. Vaccine. 2006, 24 Suppl 3, SJ1-S25)

Site or
cancer

Attributable
to HPV [%]

Developed countries

Developing countries

Total no.
of
cancers

Total no.
of
cancers

Attributable
to HPV [%}

Attributable
to HPV[%]

Cervix

100

83 400

83 400

409 400

409 400

Penis

40

5 200

2 100

21 100

8 400

Vulva,
vagina

40

18 300

7 300

21 700

8 700

Anus

90

14 500

13 100

15 900

14 300

Mouth

>3

91 200

2 700

183 100

5 500

>12

24 400

2 900

27 700

3 300

237 000

111 500

678 900

449 600

Oropharynx
Total

A természetes fertőzés következményeként kialakult immunválasz
lassú, gyenge és genotípus-specifikus. A detektálható szerokon verzió kialakulásához körülbelül 12 hónap szükséges. A HPV fertőzöttek 54-69%a mutat szerokonverziót 18 hónapon belül. A természetes fertőzés utáni
szérum antitestek szintje nem protektív.
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Diagnosztika
Korábban a világszerte
ismert
és
alkalmazott
nukleinsav
hybridizációs
módszert használtuk a cervix
mintából
történő
HPV-k
kimutatására. Ala-csony és
magas
kockázati
típusok
kimutatására
alkalmas,
jelamplifikált módszer (2.
ábra).
2. ábra.
1. A hővel történt denaturációval a cervix mintában lévő
kettős szálú DNS egyszálúvá
vált
2. Komplementer RNS-t ad-tunk a mintákhoz.
3. A keletkezett hybridet ELISA lemez mélyedéséhez kötöttük.
4. A hybridhez lumineszcens konjugátumot mértünk. A
luminométerben mért lumineszcencia mértéke arányos volt a
mintában lévő HPV-okkai
A Manos MM által leírt konszenzus PCR módszer, érzékenysége és
specificitása révén alkalmas néhány órán belül, a mintából izolált vírus
nukleinsav (célszekvencia) megsokszorozására (J Natl Cancer Inst 1990
82 1477-84). A megsokszorozott rövid DNS szakaszok kimutatására
ELISA módszert használunk (3. ábra).
Ha a mintában HPV nukleinsav volt kimutatható, egy második, ún.
rövid-fragmentum PCR módszerrel megsokszorozzuk a jelen lévő nukleinsavat. A rövid-fragmentum PCR lehetőséget nyújt a HPV típus(ok)
maghatározására, melyhez „Linear array" genotípus meghatározó módszert alkalmazunk (4. ábra).
A HPV PCR módszer érzékenységét bizonyította Fornaciari G. és
mtsai, (Lancet, 2003 362), akik az 1503-1568 között élt Aragoniai Mária
mumifikálódott holttestének mintáiban HPV 18 típust mutattak ki.
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3. ábra.
A PCR célszekvencia kivá-lasztása (1), nukleinsav izo-lálás (2),
sokszorozás PCR készülékben (3) és a sokszo-rozott termék
kimutatása ELISA módszerrel (4)
LINEAR ARRAY HPV
Genotyping Test
Reference Guide/ Referenzieitfaden/ Guide
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4. ábra.
A referencia kártyával meg-határozhatóak a HPV típusok. A legalsó
tesztcsíkon a pozitív, felette a negatív kontroll látható. A 12. minta
egy, a 45. minta öt különböző HPV típust tartalmazott
A jövő diagnosztikája a makro-, vagy mikrochip módszerek, melyekkel egyidejűleg a HPV és a típus meghatározás is megtörténik.
Pagliusi szemléletes ábrájáról leolvasható, hogy 9-15 év szükséges az
invazív carcinoma kialakulásáig. Az alacsony fokozatú dysplasia
kialakulásáig 2-5, a magas fokozatú dysplasia kialakulásáig 4-5 év
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szükséges. Magyarországon évente 500 nő hal meg és 1 000 új carcinomás esetet ismernek fel (5. ábra).

5. ábra.
A HPV fertőzés progressziója a méhnyak rák kialakulásáig

Epidemiológia
Kérdőíves felmérések szerint annál nagyobb az esély HPV fertőzés
kialakulására, minél alacsonyabb életkorban történt az első szexuális
kapcsolat egy nő életében. A fertőzés esélye nagyobb, ha a szexuális
partnerek száma magasabb. Egyes foglalkozások esetén, mint tengerész,
kamionsofőr, pornószínész, a férfiak magasabb rizikót jelenthetnek. A
fertőzés kimenetele függ az aquirált vírusok számától.
A koincidencia más szexuális úton átvihető infekciókkal (Treponema
pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis), az epithelsejt
barrier sérüléseit okozhatják, melynek révén a HPV-k inváziója elindul a
basalis hámsejtek felé. Jó immunológiai státussal rendelkező nő alacsony
HPV kópia szám aquirálása esetén leküzdheti a fertőzést, mely ily módon
lehet átmeneti.
Korábban összefüggést találtak a szocioökonomiai státus és a fertőzés
között: minél alacsonyabb szinten él egy nő, annál nagyobb esélye van a
megfertőződésre. A diagnosztikai módszerek magasabb érzékenységének
és specificitásának köszönhetően az alacsony kópiaszámú fertőzés is
kimutatható.
A nők halálozási statisztikájában a cervix carcinoma a harmadik
helyen áll. A fejlődő országokban lényegesen magasabb az incidencia és a
mortalitás is. A fejlődő országokban az incidencia és a mortalitás aránya
2:1-hez, a fejlődő országokban ez az arány rosszabb, magasabb a
mortalitás (6. ábra).
A magyarországi statisztikai adatokat vizsgálva megállapítható, hogy
a cervix carcinoma incidencia és mortalitási arány hasonló más európai
országok statisztikai adataihoz (7. ábra).
Az aktív szexuális életet élők rizikója HPV fertőzésre 50% az USAban (Pichicero ME, Clin Pediatrics 2006 June). A becsült incidencia, az
170

évente előforduló új fertőzések száma 6,2 millió, a becsült prevalencia 20
millió. A fiatal felnőtt populációban, a 15-24 éveseknél a becsült prevalencia 9,2 millió, a 25 év alatti női populációban a prevalencia 28^4-5%
között lehet.

6. ábra.
Új rákos esetek előfordulása
és a halálesetek száma 2002ben (Parkin DM et al.: Global cancer statistics, 2002,
CA Cancer J Clin 2005. 55.
74-108.)

7. ábra.
HPV okozta cervix carcinoma incidencia és mortalitás
Európában
Magyarországi multicentrikus vizsgálat során, 1.200 cervix mintát
vizsgáltunk nukleinsav hybridizációs módszerrel, a HPV prevalencia 18%
volt (Deák és mtsai, Orvosi Hetilap 1999 3 115-120). Rizikótényezőnek
számított az életkor, a fiatal éltkor a szexuális élet kezdetén, a dohányzás,
a szexuális partnerek száma, a szexuális partnerek gyakori cseréje,
továbbá hogy valaki nem élt házasságban, nem volt terhes, és a
terhességek alacsonyabb száma.
Magyarországon nem volt rizikótényezőnek tekinthető a menstruáció
kezdete, az iskolázottság, foglalkozás, szociológiai helyzet, táplálkozási
szokások (vitaminok), a fogamzásgátlás típusa, a családtagok száma, a
vetélések és interrupciók száma, továbbá a nőgyógyászati tumorok
familiáris előfordulása, vagy azok halmozott előfordulása.
2006-ban végzett, citológiai és PCR összehasonlító vizsgálataink
eredménye szerint (még nem publikált adatok) a 12 és 45 éves korúak
cytológiai és PCR vizsgálati eredményét hasonlítottuk össze. 8 esetben
mindkét módszerrel pozitív, és 125 esetben mindkét módszerrel negatív
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eredményt kaptunk. 48 esetben cytológiailag negatív eredmény mellett a
PCR vizsgálat pozitivitást mutatott (2. táblázat). A PCR módszer tehát
lényegesen korábban jelzi a pozitivitást. Ez az eredmény lehet tranziens
fertőzés következménye, de lehet olyan HPV infekció, melyet a
nőgyógyásznak kontrollálnia kell. Ritkán fordulnak elő igen gyorsan
progrediáló HPV fertőzések, melyek 6 hónapon belül CIN II besorolásból
CIN III-ba kerülnek (Peitsaro P et al J Clin Microbiol, 2002 40 886-891).
A háttérben igen nagy vírus kópia számmal történt fertőzés lehet. HIV
fertőzöttek HPV fertőzésére jellemző és gyakori a gyors progresszió.
2. táblázat. HPV citológiai és PCR összehasonlító vizsgálatok

Citológia pozitív
Citológia negatív
Összes

PCR pozitív N
(%)
8(4,4)
48 (26,5)
56 (30,9)

PCR negatív N

(%)

0
125 (69,1)
125 (69,1)

Összes N
(%)
8 ( 4,4)
173(95,6)
181 (100.0)

Vizsgálataink során az első 100 mintából vírustípus meghatározást
végeztünk. Tekintettel arra, hogy a nőgyógyászati vizsgálat során a külső
genitáliákon condylomás elváltozást a nőgyógyászok nem láttak, ilyen
irányú mintavétel nem történt. HPV 6 és 11 típust nem mutattunk ki. Egyidejűleg több vírustípussal is fertőződött néhány páciens, ezek mindegyikét feltüntettük a 8. ábrán.
A HPV kezelési lehetőségeit felsorolás szinten említem meg. A legrégebbi módszer a podophyllin, és a podophyllotoxin ecsetelés. Immunmodulánsok közül az Imiquimod (Aldara) bizonyult hatásosnak. Az
invazív beavatkozások között a cryoterápia, electrodiathermia, laser
evaporáció és LEEP (Loop electrosurgical ecxision procedure) került
bevezetésre Magyarországon is.
Prevenció
„Mely HPV típusok ellen kellene vakcinálni és szűrni?" Munoz
közleményében a választ is megtaláltuk. A HPV 16 és 18 típus, 25
országból, 3.607 nő szövettanilag konfirmált carcinomás elváltozásából
származó biopszia minta 70,7%-ában fordult elő (9. ábra).
A polivalens vakcina két magas és két alacsony kockázati típust
tartalmaz. A 15 magas kockázati típushoz tartozó HPV típusból a két
leggyakrabban előforduló 16 és 18 HPV típus, az alacsony kockázati
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típusok közül szintén a leggyakrabban előforduló 6 és 11 típus került a
vakcinába.
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8. ábra. HPV típusok megoszlása (2006)
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A vakcina előállításához a HPV DNS LI génjét használták fel, mely a
vírus kapszid felépítéséért felelős. Ezt a gént plazmidba helyezték, mely a
Saccharomyces cerevisiae eukaryota sejtben transzkripció, majd transzláció után kapszid proteineket állít elő. A kapszid proteinek üres vírus
kapsziddá épülnek össze. Az üres vírus kapszidok képesek immunválasz
kiváltására a humán szervezetben (10. ábra). A vakcinát az immunológiailag naiv, 9-26 év közötti lányok és fiatal felnőtt nők számára engedélyezték Magyarországon.
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Az anogenitális HPV típusok filogenetikai kapcsolatát vizsgálva
reménykedhetünk, hogy néhány közeli típussal szemben (16 és 35, továbbá 18 és 45, valamint 56) is védettséget nyújt a vakcina (11. ábra).
L1 gene of
HPV DNA

Inside HPV
Transcription

L1 gene inserte
into a plasmid

Capssd proteins

Eukaryotic Ce
10. ábra. A HPV L1 vírusszerü particula (VLP) vakcina szintézise
Phylogenetic Tree
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11. ábra.
Anogenitális HPV típusok
filogenetikai kapcsolata

Azok a páciensek, akik szerológiailag pozitívnak bizonyultak HPV 16
vírussal szemben, ugyanakkor PCR vizsgálattal negatív eredményt mutattak, tehát természetes immunitással rendelkeztek HPV 16-tal szemben,
placebo kezelésben részesültek. A logaritmikus ábráról leolvasható, hogy
körülbelül 20-50 mMU/ml-es geometrikus átlag literrel rendelkeztek.
Azok a páciensek, akik három egymást követő vakcinát kaptak (a 0.
napon, a 2. hónap végén és a 6. hónap végén), igen magas, még a 48.
hónap végén is protektív értékű immunitással rendelkeztek.
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Jelenleg a prevenciós vakcina kapható Magyarországon. Kutatások
folynak a terápiás vakcina kidolgozására, a cervix carcinomában szenvedők kezelésére (12. ábra).
FInal Immunogeniclty Results
for Phase llb HPV16 Vaccine Study

12. ábra.
A fázis II HPV16 vakcina
tanulmány végső immunogenitási eredménye
A nők 20-50%-a életében egyszer fertőződhet magas rizikótípusú
HPV-vel. Megközelítőleg 2%-ukban fejlődik ki rákmegelőző stádium. A
perzisztáló fertőzés magas rizikótípusú HPV-vel meghatározó lehet egy
későbbi preinvazív, vagy méhnyakrák kialakulásában A méhnyakrák
ritka, de súlyos következménye egy gyakori STI-nek. Magyarországon,
évente 5-600 nő életét menti meg a két újonnan bevezetésre került
vakcina, a Gardasil és a Cervarix.
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A HPV fertőzés patológiája és megelőzése
Dr. Szentirmay Zoltán
Országos Onkológiai Intézet
A Humán Papilloma Vírus (HPV) a világon több, mint 12 000 éve
meglévő kicsi, mintegy 8000 bázis hosszú, gyűrű alakú DNS-sel
rendelkező vírus, amelyet kívülről fehérjeburok borít. A burokfehérjét a
vírus két génje (L1 és L2) kódolja. Az Ll-re jellemző, hogy sok HPV
típusnál nagyon hasonló a szerkezete. A HPV génjei két nagy csoportba
oszthatók: az. ú.n. korai- és késői génekre. A burokfehéijék késői gének,
vagyis a vírus replikáció késői fázisában termelődnek a fertőzött hámsejtekben. A korai gének közül az E6 és E7 gének felelősek a malignus
transzformációért, abban az esetben, ha a vírus DNS felszakad (linearizálódik) és a sejt saját DNS-ébe integrálódik. Ez a folyamat indítja meg a
különféle rákmegelőző stádiumokon keresztül az egyes lokalizációkban a
laphámrákok kialakulását.
A mai napig a HPV legalább 200 alfaja ismert, ezek közül több mint
100 különféleképpen megbetegítheti az embert, a többiek az emlősállatok
szemölcsös megbetegedéseit okozzák. Ez embert megbetegítő HPV féleségek közül számosak csak a bőrön okoznak szemölcsöket, esetleg könynyen gyógyítható bőrrákot, míg legalább 60 féle vírus azokat a testrészeket fertőzi, amelyeket a többrétegű laphámmal fedett nyálkahártyákat
borít. A HPV-féleségeket szokás alacsony, átmeneti és magas rizikójú
csoportba sorolni genetikai hasonlóságuk alapján, továbbá a szerint, hogy
nagyobb vagy kisebb valószínűséggel okoznak rosszindulatú daganatot.
Magas rizikójú vírusok között említhetjük az alábbiakat: HPV 16, 18, 31,
33, 35, 45, 52, 58, 64, 67, 69 és 73. Érdemes kiemelni a HPV 16-ot,
amely Magyarországon az összes méhnyakrák több mint 50%-át okozza.
Átmeneti rizikójú vírusok a következők: HPV 26, 30, 34, 53, 56, 66, 82.
Az alacsony rizikójúak közé soroljuk a HPV 6, 11, 13, 27, 32, 40, 42, 43,
44, 54, 55, 61, 70, 71, 72, 81, 84, 86, 87, 89, 90 és 91 típusokat.
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A HPV fertőzés az összes emberi daganat 6,1%-át okozza. Ezek között kiemelt jelentőségű a méhnyakrák, amelyet minden esetben HPV
fertőzés okoz. Magyarországon a méhnyakrák az emlőrák, a tüdőrák, a
vastagbélrák után a nők negyedik leggyakoribb rosszindulatú daganata,
amely a HPV fertőzést követő 10-15 év múlva alakul ki nem hirtelen,
hanem fokozatosan súlyosbodó rákmegelőző állapotokon (CIN 1-2-3)
keresztül. Ezeket a nőgyógyászati vizsgálat során kolposzkóppal és a
levett citológiai mintából fel lehet ismerni és egy kis műtéttel (konizáció)
meg lehet gyógyítani. Ezzel a méhnyakrák kialakulása megelőzhető.
HPV fertőiéi
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Egyéb fertőiéi
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1. ábra. A méhnyakrák kialakulásának fejlődésmenete
A hüvely és szeméremtest rákok döntő többsége szintén HPV eredetű
és ugyanúgy rákmegelőző állapot stádiumokon keresztül fokozatosan
alakulnak ki, mint a méhnyakrák.
A HPV elsősorban nemi közösülés útján terjed, a partnerek egymást
fertőzik meg, de manuális-genitális és orális-genitális átvitel is ismert. A
HPV fertőzésnek klinikai tünetei nincsenek, a legtöbb érintett nem is tud
a fertőzéséről. A fertőzés kockázata nagyobb fiatal életkorban, nagyobb
számú szexuális partner vagy analis szex esetén. Növeli a kockázatot a
dohányzás és a partner bizonyos tulajdonsága, pl. a promiscuitás. További
bizonyított kockázati tényező a tartósan, rendszerint többszöri szülés után
fennálló elhanyagolt méhszájseb, az orális fogamzásgátlás és az immunhiányos betegség (HIV fertőzés). Lehetséges kockázati tényezők még a
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szexuális úton terjedő egyéb fertőző betegségek, a táplálkozás és a hormon egyensúly zavarai, valamint a genetikai hajlam. Nagy daganatos
kockázatot jelent a perzisztáló HPV fertőzés is.
A HPV fertőzés hosszabb-rövidebb ideig, adott esetben akár több évig
is rejtve marad a fertőzés helyének megfelelően a nyálkahártya sejtekben.
A fertőzés egyszer csak ismeretlen okból ún. produktív fázisba megy át,
vagyis a HPV úgy programozza át a megfertőzött sejteket, hogy azok új
vírusokat állítsanak elő, miközben saját feladatukat hibásan végzik, végül
elpusztulnak és a megtermelt nagyszámú új vírus kiáramlik a környezetbe. Ilyenkor lehet a fertőzést továbbadni, de ebben a stádiumban a HPV
daganatkeltő hatásával nem kell számolni. Ez a folyamat tünetmentesen,
észrevétlenül zajlik, ha a méhszájon vagy a hüvelyben fordul elő és egybe
esik például a szüléssel, akkor az újszülött kisfiúk vagy kislányok is
megfertőződhetnek. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a HPV az újszülöttek több mint 40%-ában a száj nyálkahártyában megtalálható és a
fertőzés egy negyede hosszú ideig fennmarad. Az ilyen fertőzés hatására
alakulhat ki csecsemőkben és kisgyermekekben a kiújuló gége papillomatózis.
Fentebb már említettük, hogy a fertőzött szövetben valódi rákmegelőző állapot és rosszindulatú elfajulás csak akkor következik be, ha az eredetileg gyürü alakú vírus DNS felszakad és így be tud épülni a sejt saját
DNS-ébe és kikapcsolja annak fő védekező (tumor szupresszor) mechanizmusait.
Szerencsére nem minden fertőzött egyén jelölt a rosszindulatú daganat
kialakulására. Becsült adatok szerint pl. Magyarországon a nők kb. 25%-a
HPV-vel fertőzött, ezek közül azonban évente átlagosan csak 1100 nő
betegszik meg méhnyakrákban. A férfiak fertőzöttségi arányáról nincsenek megbízható adatok. Mindez azt jelenti, hogy az összes fertőzés legalább 90%-a magától megszűnik, de azt előre megmondani nem tudjuk,
hogy melyik fertőzés szűnik meg és melyik nem. A tartós és daganatos
betegséget okozó fertőzés fennmaradása a vírus típusától, a szervezet
immunstátusától, genetikai hajlamosító tényezőktől, egyéb fent említett
kockázati tényezőktől, esetleges többszörös vírusfertőzéstől, valamint a
fertőzés fennállásának időtartamától függ.
HPV fertőzés gyermekkorban
A HPV-vel összefüggő gyermekkori-fiatalkori daganatok a következők: 1. Különféle szemölcsök a bőrön, 2. epidermodysplasia verruciformis (EV), 3. szájüreg: focalis epithelialis hyperplasia (FEH) és laphám
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papilloma, 4. juvenilis laryngealis papillomatosis, 5. anogenitalis condyloma accuminatum.
A bőrön lévő szemölcsök a legjobban jellemzett HPV-vel összefüggő
elváltozások a gyermekkorban. Ezek ritkák 5 éves kor alatt, és 20 éves
kor fölött, leggyakrabban 10-14 éves kor között fordulnak elő. A szemölcsök jellegzetes szövettani képet mutatnak, és specifikus cutan típusú
HPV törzsek okozzák. Egyszerűen kezelhető szalicilsavas készítményekkel.
Az epidermodysplasia verruciformis (EV) kórképét Lewandowsky és
Lutz 1922-ben írták le. Familiáris és sporadikus megjelenési formái
ismertek, és nagyon gyakran bőrrákba mennek át. A familiáris forma
autosomalis recessiv genodermatosis, amelyet a 17q25 kromoszóma régióban lévő EVER1 vagy EVER2 gének mutációi okozzák. A géntermék
endoplasmaticus reticulum membrán fehérje. Jellemző a testszerte, gyakran a végtagokon megjelenő, kissé kiemelkedő vöröses plakkok jelenléte,
amelyeknek jellegzetes szövettani képe van.

2. ábra. Epidermodysplasia verruciformis
Az EV kifejezetten fogékonnyá teszi a beteget specifikus HPV fertőzésre. Legalább 15 féle HPV (gyakran HPV5) mutatható ki az elváltozásokban. A sporadikus forma immunhiányos állapottal (HIV) függ össze.
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A gyermekkori szájüregi HPV fertőzéseket mostanáig szisztematikusan nem tanulmányozták, így nincsenek megfelelő adatok arra, hogy mi a
fertőzés prevalenciája. HPV DNS 4 hónapos kortól 12 éves korig a gyermekek ép szájnyálkahártyájában nagyon gyakran kimutatható. A leggyakrabban előforduló típusok a HPV 6, 11 és 16. Legújabban Rintala és
munkatársai (2005) a Finnish HPV Family Study keretében vizsgálták a
fertőzés kialakulását, és azt találták, hogy az újszülöttek a fertőzést a HPV
pozitiv anyáktól kapták. Szülés után több mint 40%-ban tudtak HPV
DNS-t kimutatni az ép szájnyálkahártyában, később a fertőzés nagyrészt
spontán megszűnt, de 10%-os gyakorisággal találtak perzisztáló HPV
fertőzést, ami már elváltozásokat okozott.
Az összes szájüregi elváltozás 7-8%-a soliter papilloma. Ezek eltávolítás után véglegesen meggyógyulnak. A focalis epithelialis hyperplasia
(FEH) gyakran HPV 13 vagy HPV 32 fertőzéssel függ össze. A vírusok
gyakorlatilag mindig nagy kópiaszámban fordulnak elő az elváltozásban.
Klinikailag a FEH többszörös puha, lapos, kerek, enyhén előemelkedő
nodulusok formájában jelentkezik. Klinikai tünetek nincsenek, a folyamat
néhány évig is fennállhat, majd spontán regresszió következik, de ezt
követően többször is kiújulhat. Familiáris előfordulás gyakori, újabban a
HLA-DR4 elváltozásait írták le.
A juvenilis laryngealis papillomatosis csecsemő, gyermek- és fiatal
felnőtt korban fordulnak elő és HPV (többnyire HPV 6) fertőzés következtében alakulnak ki, eltávolítás után többször is kiújulnak és jelentős
fokban végzetes kimenetelűek. A recidiva gyakorisága az életkorral függ
össze. Életkor szerint megkülönböztetünk 5 éves kor alatt előforduló ún.
juvenilis formát, továbbá 20-40 év között jelentkező felnőttkori formát.
A felnőttkori forma biológiai viselkedése a soliter papillomáétól
eltérő. 23 beteg adatai alapján maximum likelihood becsléssel megállapítottuk, hogy a recidiva gyakorisága csak a beteg életkorától függ, ez azt
jelenti, hogy egy 25 éves beteg papillomája 1 év múlva, egy 50 éves beteg
papillomája várhatóan 2 év múlva fog kiújulni. A folyamat valódi carcinomává alakulhat át.
A végbélnyílás vagy húgycsőnyílás körül kialakuló szemölcsök
(condylomák) relatíve gyakoriak, HPV eredetűek, sokszor a HPV 6-11 és
16 típus a kiváltó ok. A condyloma acuminatum az egyik leggyakoribb
szexuális úton terjedő betegség. A condylomák kb. 20%-ában dysplasia
fordul elő, és a recidivák gyakorisága 30-35%. Az elváltozások többszörös kiújulás után 10-15%-ban rákosán elfajulhatnak.
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Hogyan védekezzünk a HPVfertőzés ellen?
Hatékony beavatkozási lehetőség a méhnyakrák szűrés, illetve a rákmegelőző és rákos állapot kezelése. A kondom használata csökkenti, de
nem előzi meg a fertőzést. A fertőzés megelőzésének leghatékonyabb
módja a HPV elleni védőoltás. A ma Magyarországon forgalomban lévő
Humán papillomavirus vakcina a HPV 6, 11, 16 és 18-as típusai által
okozott rákmegelőző állapotok és carcinomák megelőzésére szolgál. Az
oltóanyag a felsorolt vírusok egyik burokfehéijéjét tartalmazza, ami ellen
a szervezet nagymennyiségű ellenanyagot termel. Az ellenagyag szint
hosszú ideig (várhatóan 15-20 évig) egyenletesen magas és ez biztosítja a
tartós védettséget. A legújabb vizsgálatok kimutatták, hogy nem csak az
említett négyféle vírus ellen, hanem a HPV 35 és 45 ellen is - bár kisebb
mértékben - kialakul védettség. A jelenleg érvényben lévő javallatok
szerint a 16-26 éves nők és 9-15 éves fiúk és lányok kaphatják. Előzetes
HPV tesztet nem szükséges végezni. Biztonsági és hatásossági vizsgálatok hiányában 9 évesnél fiatalabb gyermekek esetében nem ajánlott. A
vakcinát izomba adott injekció formájában kell beadni. A teljes védettséghez 3 oltás szükséges a 0, 2. és 6. hónapban. Ennél kevesebb oltás is
emeli az ellenanyag szintet. A hormonális fogamzásgátlók nem befolyásolják az immunválaszt. Az eddigi vizsgálatok arra utalnak, hogy a
terhességet követő több mint 30 nappal beadott vakcina nem káros az
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anyára és a magzatra, de az adatok még nem elegendőek ahhoz, hogy a
vakcina terhesség alatt is javasolt legyen. Az oltást tehát a terhesség
végéig el kell halasztani. Az oltóanyag beadható szoptató nőknek.
Megjegyezzük, hogy a védőoltás indikációjának kiterjesztéséhez szükséges vizsgálatok már folyamatban vannak.
Az oltóanyag megelőzi a HFV 6, 11, 16 és 18-as típusai által okozott
méhnyak súlyosfokú rákmegelőző állapotok és méhnyakrák, továbbá a
hüvely és szeméremtest, végül a külső genitális szemölcsök (condylomák)
kialakulását. Jelenleg nem bizonyított de remélhető, hogy az egyéb
lokalizációjú, a fenti típusú HPV-féleségek által kiváltott elváltozások is
megelőzhetőek. A védelem hatásosságát férfiak esetében nem értékelték.
A vakcina terápiás hatását nem mutatták ki, ezért a fent felsorolt
elváltozások kezelésére nem javasolt.
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VÁLTOZÁSOK A BETEGBEUTALÁSI
RENDSZERBEN

Szakmai előterjesztés az új beutalási rend
kialakítására az OSZMK szakfelügyelőinek
javaslata alapján
Dr. Brunner Péter
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
Főbb szempontok
A beteg legyen a középpontban, amelyik ellátást csak lehet vigyük
közelebb hozzá.
Az indokolt ellátáshoz való hozzájutást szakmai szempontok határozzák meg.
A sürgősségi beutalás rendje illeszkedjen a teljes beutalási rendszerhez.
Vertikálisan épüljön fel. Minden szinten a beteg útját szakmacsoportonként kell meghatározni.
Az új rendszer legyen mindig, mindenkor, mindenki számára átlátható.
Ne legyenek szükségtelen párhuzamosságok.
Legyen gazdaságosan finanszírozható.
A szolgáltatóknak ne okozzon veszteséget.
Adjon teljes területi lefedettséget.
Legyen kellően progresszív: minden ellátást a szükséges szinten kapjon meg a beteg.
A nem akut beutalás általános szempontjai
Kontrollvizsgálatra visszarendelt beteget, a visszarendelő intézmény
írásos kérése alapján, a háziorvos közvetlenül a visszarendelőhöz
utalhatja.
Az egyes ellátók - a háziorvos értesítési kötelezettsége mellett maguk döntik el, hogy milyen progresszivitási szintre utalják vissza a
beteget (beleértve az országos intézetet is.) Egyben minden beutalónak
megvan az a lehetősége, hogy a felsőbb szintű ellátás végeztével, (de
háziorvosi beutalóval), visszarendelje magához a beteget.
Az egyes ellátók továbbküldési kompetenciája betegségcsoportok
szerint különböző.
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Területi kapacitáshiány esetén a Központi Ágynyilvántartási és
Mentésirányítási Rendszerrel (KÁMIR) egyeztetve a beteg területen
kívüli osztályra is utalható. Ebben az esetben a betegnek nem kell külön
díjat fizetnie.
A beteg saját kérésére területen kívüli ellátóhelyre is kérhet beutalót.
Ennek finanszírozási feltételeit még ki kell alakítani. Lehetővé kell tenni,
hogy ez méltányosságból külön finanszírozási teher nélkül is megtörténhessen (pl. egészségügyi dolgozók, orvosok).
A krónikusan hosszabb ideje gondozott beteg - saját kérésére korábbi kezelőorvosát, annak munkahelyváltása esetén, külön díjazás
nélkül követheti.

R6QÍ0fi<Mf9 centrum

fekvdtottg oulslyt

Nem sürgősségi betegbeutalási rend folyamatábrája
Kiegészítés a gyermekek nem akut ellátásához
A házi gyermekorvosok kapuőr funkcióját erősíteni kell. Ezért a
csecsemő- és gyermekgyógyászati képesítéssel rendelkező házi gyermekorvosok kompetenciáját új kompetencialista kialakításával bővíteni kell.
Egységes Gyermekegészségügyi Centrumokat kell létrehozni régiónként gyermek szakrendelésekkel, nappali kórházzal, rehabilitációs
részlegekkel stb.
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A kialakítandó kistérségi ellátási központokban gyermekgyógyászati
konzultációs rendszert kell létrehozni.
A területi ellátást az általános gyermekgyógyászati és speciális
szakmákban (pld. pszichiátria, bronchológia, neurológia) is biztosítani
szükséges.
Az iskolaorvosokat a tanulók beutalásában teljes jogok illessék meg.
Szükséges a specializált neonatológiai szállítási feladatokat egész
országra kiterjedően fenntartani és fejleszteni.
A működő PIC/NIC-ek és koraszülött osztályok, kötelesek fejlesztő
ambulanciát, illetve központot működtetni és hazaadás után a károsodott
újszülötteket visszarendelni, külön beutaló nélkül. A fejlesztő ambulancia, értesítést küld a háziorvosnak, házi gyermekorvosnak.
Sürgősségi betegbeutalás általános szempontjai
Az elsősegély nyújtását semmilyen indokkal nem lehet megtagadni.
A beteg az ellátórendszer bármely pontján jelentkezhet sürgősségi
ellátásra beutaló nélkül.
Továbbküldés esetén az elsősegélyt nyújtó orvosnak törekednie kell
beutaló kiállítására, de ennek hiánya a beteg további útját nem
akadályozhatja.
Több együttes kórkép esetében a vitális indikációja, illetve a nagyobb
időfaktorú kórkép határozza meg a beutalás rendjét.
A beutaló orvos, az alapellátási ügyeleti szolgálat és a mentés végző
szolgálat triage tevékenységét, a beutalás pontos helyét az országos
rendszerű Központi Ágynyilvántartási és Mentésirányítási Rendszer
(KÁMIR) információi és koordinációja segítik.
Amennyiben a beteg a sürgősségi ellátó rendszert egyértelműen
indokolatlanul vette igénybe, akkor ezt számára a kiadott ambuláns lapon
jelezni kell és - amennyiben további ellátás szükséges - fel kell tüntetni a
további ellátásra jelentkezés helyét, módját és lehetőségét is. Erről a
háziorvos kapjon értesítést. (Ellátás nélkül ne maradhasson soha beteg.)
Kiegészítés a gyermekek sürgősségi betegbeutalásához
Ügyeleti időszakban a gyermekek ellátását elsősorban az alapellátásban kell biztosítani.
Gyermekek alapellátási ügyeletét - lehetőség szerint - alapellátásban
dolgozó gyermekorvos lássa el.
Ahol erre lehetőség van, több körzetet lefedő önálló gyermekorvosi
ügyeletet kell szervezni.
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A telefonhívásokat kérdező protokollokkal, hangrögzítéssel felszerelt
diszpécserközpontban, gyermekegészségiigyi alapellátásban nagy tapasztalattal rendelkező, jól képzett kollégának kell kezelnie.
Magasabb szintű akut ellátás a Gyermekegészségügyi Központokban
a nap 24 órájában működő gyermek SBO osztályon történik.
Az ügyeletet ellátó orvosok oxyológiai képzettségét, készségét
rendszeres továbbképzéssel és legalább évente ismétlődőn szituációs
gyakorlattal kell növelni és szinten tartani.
A perinatális intenzív ellátásban is érvényesülnie kell a területi
ellátottság elvének. A illetékes Szakmai Kollégiumoknak közösen meg
kell határozniuk, hogy melyik PIC-hez melyik szülészet tartozik.
A szülészeti osztályok koncentrációját a gyermekosztályokéval
párhuzamosan kell végezni.
Koraszülés veszélye esetén in utero szállításra kell törekedni.
Koraszülöttek (37. gesztációs hét előtt) akut ellátására alkalmas
osztályok nélküli szülészeteken ne születhessenek koraszülöttek.
Szükséges a specializált neonatológiai szállítási feladatok egész
országra kiteijedő fenntartása és fejlesztése.
Javasolt a gyermekmentés minél több helyen való megszervezése is.
Országos / regionális centrum
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Mi történt eddig?
Az egészségügyi miniszter meghatározta az új közfinanszírozott
kórházi struktúrát, kijelölte a kiemelt kórházakat.
Meghatározták az egyes kórházakhoz tartozó területi ellátási
kötelezettséget. A Dél-alföldi Régió adatai megtalálhatóak itt:
http://efrirk.antsz.hu/bekes, az Észak- és Közép-magyarországi Régiók
sürgősségi beutalási rendje, illetve az utóbbi területi ellátási rendje is
pedig itt: http://www.antsz.hu/portal/portal/ugyeletek.html.
Az új struktúra (amelyet sokszor tévesen beutalási rendnek neveznek)
progresszivitási szinteket is tartalmaz.
Az ÁNTSZ új működési engedélyeket adott ki. Ezek nevesítik a
szolgáltatók szervezeti egységeit, szakmák szerint bontást tartalmaznak.
A szolgáltatók és az OEP új finanszírozási szerződést kötöttek.
Nincsenek még eldöntve a járóbetegellátás kapacitásai.
Várható, hogy rehabilitációs ellátásra működési engedélyt csak ott
fognak kiadni, ahol teljes mértékben teljesülnek a személyi feltételek.
Addig az adott ágyakon csak krónikus ellátás történhet.
Félúton
Ha az új szolgáltató még nem felkészült a betegellátásra, akkor az év
végéig a régi is elláthatja a feladatot a miniszter külön engedélyével.
Az aktívról krónikusra változtatott szolgáltató április végéig kaphat
még finanszírozást sürgősségi ellátásért, ha annak elmaradása a beteg
kárára lett volna.
Amennyiben azt az ellátás érdeke megköveteli a miniszter a szabályoktól eltérő finanszírozást is engedélyezhet a megyei tisztifőorvos
kérésére egy országos bizottság döntése alapján.
Bizonyos szakmák (onkol., kard., trauma., gyermek) TVK-ját elkülönítetten kell kezelni.
A meghatározott ellátási területet az érintett szolgáltatók fenntartói
megállapodásuk szerint módosíthatják\
Elektronikus kommunikáció a betegbeutalásban
Az egészségügyi rendszeren belüli jelenlegi papír alapú kommunikáció számos anomáliával működik.
A beteg legjobb ellátását biztosító rendszer csak korszerű információs
háttérrel valósítható meg.
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Közös adatbázis a biztosított azonosítási és betegadatairól, anamnéziséről.
Online vagy chip kártya alapú, amely közös adatbázist használ.
Minden polgárra és az egész országra kiterjed.
Előjegyzésekkel és a várólistákkal kapcsolatos adatokat is tárolja.
Központi Ágynyilvántartási és Mentésirányítási Rendszer (KÁMIR)
Országos alapú, on line és call centeren keresztül elérhető 24 órán át.
Információt közöl a szabad kapacitásokról {ágy, műtő, respirátor,
mentőkocsi stb.), az ügyeleti rendről és a várólistákról. Az intézmények
TVK felhasználásáról.
Sürgős szükség, katasztrófa esetén képes a mentésirányításra.
Kapacitáshiány esetén megszervezi a beteg területen kívüli ellátását.
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NEUROMUSCULÁRIS BETEGSÉGEK

A neuromusculáris betegségek csoportosítása,
klinikuma és diagnosztikája
Dr. Herczegfalvi Ágnes
MRE Bethesda Gyermekkórház Neurológia, Budapest
1970-es évek vége: új korszak a betegségek diagnosztikájában:
o molekuláris genetikai vizsgálatok bevezetése
o Sarcolemma-fehérjék megismerése (IHK, Western blot)
Képalkotó vizsgálatok
o új betegségcsoportok felismerése
o betegségek etiológiájának tisztázása
o jelentősen megváltozott a neuromusculáris betegek kivizsgálása
o pontosabb lett a diagnosztika
o számos betegségben lehetséges magzati diagnosztika
Umb Giidie MO Type 20
Congenita! MD

(élCAUMDJ Chr. 17q 12-21

Intracellular Matrix
1. ábra. Sarcolemma-fehérjék és szerepük az izombetegségekben
Neuromusculáris betegségek csoportosítása
o Motoneuron betegségek
o Motoros gyökök betegségei
o Perifériás idegek betegségei
o Neuromusculáris transzmisszió bet.
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o Primer izombetegségek
(World federation of Neurology, Res. Group on Neuromusc. Dis., 1988)
Motoros egység betegségei
ANTERIOR
HORN
SPINAL
MUSCULAR
ATROPHIES
(SMA)

Types 1-4
(WerdingHoffman)
(KugelbergWelander)

A. L. S.

AXON

NM JUNCTION

NEUROPATHIES

MYASTHENIAS

H.S. M. N.
(Chan cot-MarieTooth, DéjerineSotas. - others)

Myasthenia
gravis
Congenital
myasthenic
syndromes

H. M. N.
H.N. A.

MUSCLE FIBER
DYSTROPHIES
Duchenne/Becker
Limb girdle
(LGMD)
sarcoglycanopathies
EmeryDreifuss/FSH
MYOTONIC Sd
Steinert/Tho msen
MISCELLANEOUS
Mitochondrial
Congenital
Metabolic
Myositis

Neuromuscularis betegségek klinikuma
Izombetegségek klinikai tünetei
o izomhypotonia
o izomgyengeség (progr.)
o izomatrophia
o „kacsázó járás" /waddling gait/
o Gowers' manoeuver
o kontrakturák
o facialis izmok gyengesége
o ophtalmoplegia, ptosis
o légzészavar
Izomhypotonia
o az újszülött, v. csecsemő bizarr, szokatlan testhelyzete
o csökkent ellenállás a passzív mozgásnál, mozgatásnál
o az ízületek nagyfokú lazasága
o az újszülöttek mozgásszegények
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2. ábra.
Floppy baby sy.

y CMS J

Eldöntendő kérdés:
Mi okozza a hypotoniát
??
nyi
Közp. idegr. bet.? Perifériás ? Egyéb ?

Milyen vizsgálatok szükségesek?
Hol?
Arthrogryposissal társuló betegségek
Neuromuscularis
o Cong, izomrost
aránytalanság
o Cong, izomdystrophia
o SMA
o Dystrophia myotonica
o Vertebralis segmentalis
dysplasia
o Spina bifida

Egyéb
o
o
o
o

Oligohydramnion
Uterus bicornus
Renalis agenesia
Larsen sy.
(arthrogryposis +
dysmorphiás jelek)
Idiopathiás
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Újszülöttkori hypotonia izomgyengeséggel (Dubowitz)
Respirációs zavar

SMA

Szopási, nyelési zavar
Hypotonia +
nm. tünetek

Facialis izmok gyengesége
Ptosis/ophtalmoplegia
Multiplex kontraktúrák
arthrogryposis, csípő disloc.

cong.

Dysmorphiás tünetek

izomdyslr.

Fasciculatio a nyelven

mitoch. bet.

Újszülöttkori hypotonia kvizsgálásának lépései

KIRi
betegség tünetei
i
/szülészeti anamn.
perinatalis okok?/

i
vér - elektrolit
vizsgálatok

UH : EEG
•

Motoros rendszer
betegségének tünetei
[zomgyengeséggel

\

ENG, E M G

T

biopszia
genetikai v.
(fa m i l i a r i a s ?
öröklfldés?)

CT/MRI

Congenitlis myopathiák általános jellemzői
Tünetek
o generalizált izomhypotonia
o izomatrophia
o izomgyengeség (törzs, végtagok)
o légzészavar
o nyelészavar
o lassú motoros fejlődés
o hypo-areflexia
o csontdeformitások
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izomgyengeség nélkül
dysmorphia

kariotíp. elemzés
genet vizsg.

I

CT

nincs dysm.

I

CT

CK
4

Obs!

Congenitlis myopathiák kísérő tünetei
Szív:
o cardiomyopathia
o vezetési zavar
o hirtelen halál
KIR: agyi struktúrális elváltozások, kognitív deficit
Jellemző:
o a progresszív zajlás,
o örökletesség
Congenitlis myopathiák csoportosítása
o Nemaline myopathia
o Central core myopathia
o Myotubularis myopathia
o Cong, rosttípus aránytalanság
o Ritka formák
Nemaline myopathia
2 típus: 1. Súlyos lethalis congenitális forma - fetal, akinesia. Kezdet: gr.
2. trimester, Polyhydramnion; ízületi contracturák (multiplex); tüdő
hypoplasia. 2. Gyermekkori (gyakoribb)
Jellemző tünetek:
o gener. izomhypotonia,prox/dist/
o gyenge fej kontroll
o lassú motoros fejlődés
o gyenge sírási hang, dysphagia
o légzészavar
o scoliosis, csontdeformitasok
KIR: kognitiv zavarok
Arthrogryposis: súlyos congenitális formákban

3. ábra. Distalis gyengeség és contracturák (A Connolly)
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Nemaline myopathia (AD, AR)
Genetikai háttér:
Congenitális forma:
o a-Aktin, Nebulin
(2q21.2-22)
o Troponin TI mutáció
Gyermekkori forma:
o a-Aktin , Nebulin,
o a - tropomyosin3 po (TPM3) (9pl3),
o tropomyosin
(TPM2)(lq21-q23)
Myotubularis myopathia (X rec/ AD)
Jellemző tünetek:
o sp.abortus
o
o

renyhe magzatmozgások
Polyhydramnion

o

gyakori halvaszülés

o
o

floppy baby tünetei
légzészavar

o
o

nyelészavar
gyenge szopási készség

4. ábra. Centrális magok
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Central core myopathia (AD)
Jellemző:
o benignus zajlás
o gracilis izomzat
prox. túlsúlyú
izomgyengeség
o izomhypotonia
o refexek gyekran
megtartottak
csontdeformitások
o
o scoliosis
se CK+/-

Congenitális izomdystrophiák
o Walker-Warburg Sy. (WWS)
o Muscle-Eye-Brain dis. (MEB)
o Fukuyama Cong Izomdystr. (FCMD)
o Cong. Izomdystr. (MDC1C)
Congenitális izomdystrophiák (AR)
Glycosyltransferase gének
o Walker-Warburg sy (WWS): POMT1
o Walker-Warburg 2: POMT2
o Muscle-eye -brain disease (MEB): POMGnTl
o Fukuyama Congenital muscular dystr (FCMD) Fukutin
o MDC1C: FKRP
o MDC1D: LARGE
Walker-Warburg sy. (WWS)
CMD legsúlyosabb formája (glycosylatio zavara). Érintett:
o KJR
o izom
o szem
Gén defektus:
o POMT1: 9q34
o POMT2: 14q24
o Fukutin: 9q31
o FKRP: 19ql3
o 65% nem kimutatható
Motoros tünetek: hypotonia.
KIR: convulsio, mentalis retardatio
Szem: cong.caratacta, microcornea, lencse homály,retina elv, opticus, atr,
coloboma, macula hypoplasia, atrophia.
Egyéb: testicularis atrophia, se CK mérs. emelkedett.
Muscle-eye-brain disease (MEB) /POMGn Tl/(9q31 -q33)
CMD enyhébb formája.
Jellemző: lassú motoros fejlődés, izomhypootonia.
KIR: mentalis retardatio. Lissencephalia, polymicrogyria.
Szem: myopia, glaucoma, retina dysplasia, juvenilis cataracta, Se CK
emelkedett.
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Fukuyama Congenital muscular dystr (FCMD). Fukutin; Chromosome
9q31-q33; AR
Fukutin protein:
o expresszálódik az agyban (mRNA)
o vázizomban IHK: - nem vizsgálható
Tünetek enyhébbek, mint WWS és MEB
Motoros tünetek: hypotonia,izomgyengeség és atrophia, spasticitas+/Arc: diplegia facialis.
Skeletalis def: kontractura, kyphosis.
KIR:
o convulsio
o mentalis retardatio (IQ 30-50)
o progr. Hydrocephalus
o migrációs zavar, micropachygyria,II.typ.lyssenceph.
Egyéb: se CK mérs. emelkedett.
Congenitális izomdystrophia (CMD/AR). Laminin a2 mutáció (6q22)
Tünetek: hypotonia, súlyos izomgyengeség, /prox +dist/ és atrophia,
arcizom is érintett.
Arc: diplegia facialis.
Skeletalis def: kontractura (multipl).
KIR:. intellectus megtartott, convulsio +/- (20%), fehérállományi
laesio.
Egyéb: enyhe demyel.polyneuropathia, légzészavar (15-30 é kor), se
CK emelkedett

5. ábra.
Pectoralis redő súlyos vállövi
izomgyengeséggel
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Congenital myotonic dystrophy (DM) AD
Grav. alatt: polyhydramnios renyhe magzatmozgások, arctartás,
koraszszülöttség.
Születéskor: dipl. facialis, gener. izomhypotonia, respir. zavar,
szopási-nyelési nehez., vékony bordák, contracturák, magasan álló rekesz,
CK: normális.
EMG: nincs myotonia!
Anya vizsgálata fontos! Prenatalis vizsgálat lehetséges!
Izomdysstrophiák (1855: Duchenne, ¡879: Gowers)
Öröklődés: X-hezközött recesszív. Előfordulási gyakorisága 1/3500
(DMD) 1/30000 (BMD.
Oka: dystrophin hiány az izomban.
Gén lokusz: Xp21.
Klinikai tünetek (kezdet: 2-6 év)
o járászavar (kacsázó járás)
o izomgyengeség (progr)
o pseudohypertrophia
o izomatrophia
o kontracturák, deformitások (később)

6. ábra.
Pseudohypertrophia
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A BMD/DMD betegség genetikai háttere, patomechanizmusa
o A dystrophin gén (Xp21) 2.5 Mb méretű, 79 exont tartalmaz és 14
kb méretű mRNS-t kódol,
o A géntermék a dystrophin fehérje (427 kDa), sarcolemmában
lokalizálta dystrophin-asszociált glycoprotein komplex részeként,
o A DMD esetén a dystrophin teljes hiánya, BMD esetén csökkent
mennyisége mutatható ki.
A betegség kialakulásában szerepet játszó géndefektusok
o Deléciók (60%), hot-spot régiók a gén proximalis és distalis
részén
o Duplikációk (5%)
o Pontmutációk (35%)
o Minden harmadik esetben új mutáció alakul ki
o A mutáció következményei (frame-shift/leolvasási keret hipotézis)
o „in-frame" mutáció - BMD fenotípus
o „out of frame" mutáció - DMD fenotípus

7. ábra.
Macroglossia.
Izomdystrophiában
előfordul, de nem
specifikus tünet

A szív
o
o
o
o
o

is érintett lehet a neuromuscularis betegségekben
DMD, BMD +++
Myotonic dystrophy +++
Keams-Sayre ++
Desminopathies ++
Sarcoglycan deficiencies +/-

8. ábra.
Elkülönítendő az
ingerületvezetési zavar és a bal
kamra hypertrophia

Neuromuscularis betegségek diagnosztikája
Izombetegségek diagnosztikája
Multidisciplinaris team-munka: neurológos, molekuláris genetikus,
patológus, genetikai tanácsadást végző orvos, nőgyógyász.
Kivizsgálás menete:
o Anamnesis: családi előfordulás, pedigree, consanguinitas,
o Klinikai vizsgálat, tünetek feltérképezése
o Laboratóriumi vizsgálatok: CK - lizoszomális enzim, vázizom
(MM), szívizom (MB), agy (BB)
o ENG - MIVS, SIVS meghatározása felületi elektródával
o EMG - myogen, neurogen laesio elkülönítése
o Molekuláris genetikai vizsgálat
o Izom/idegbiopszia morfológiai, hisztokémiai, IHK
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o
o
o
o

EM - ultrastruktúra vizsgálat
EKG (ECHOk) cardiomyopathia, ingerületvez. zavar
Izom UH
Légzésfunkció vizsgálata

Molekuláris diagnosztikai vizsgálatok
o Multiplex PCR reakció - 2 x 9 exon vizsgálata egyidejűleg
o Southern blot analízis - cDNS próbákkal
o (XJ10,7b8, 30.2, 30.1,47.4, 60.1)
o Immun hisztokémiai vizsgálat
o Western blot technika - fehérje analízis
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Spinalis muscularis atrophia (SMA)
Dr. Sztriha László
SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi
Központ, Szeged
A spinalis muscularis atrophia (SMA) a mucoviscidosis után a leggyakoribb autoszomális recesszív öröklődésű megbetegedés gyermekkorban. Incidenciája 1:10 000, ennek alapján Magyarországon évente 1015 új beteg megjelenésével lehet számolnunk.
A SMA oka a gerincvelő elülső szarvi motoros neuronjainak
progresszív elhalása (1. ábra). Ezeknek a motoros idegsejteknek az
elhalása okozza a fokozatosan súlyosbodó gyengeséget és atrophiát a
végtagok proximalis izomzatában és a törzsizmokban.

1. ábra.
SMA I. típus. A gerincvelő elülső szarvi
motoros
neuronjai
elhalnak. Már csak
kevés, duzzadt neuron látható a metszeten
A SMA klinikai tünetei: progresszív izomgyengeség, hypotonia,
izomatrophia, areflexia, fasciculatio (nyelv, thenar-izomzat), erőtlen sírási
hang, gyenge szopás, harang alakú mellkas bordaközi behúzódásokkal és
légzési elégtelenség (2. a, b, c és 3. ábra). Az intellektus ép.
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c
2. a, b, c ábra. SMAI. típus (Werdnig-Hoffmann betegség)
A klinikai tünetek megjelenésének ideje, súlyossága, a maximális
motoros teljesítmény és a túlélés alapján a gyermekkori SMA 3 típusa
különíthető el:
Az I. típusban (Werdnig-Hoffmann betegség) a tünetek 6 hónapos kor
előtt kezdődnek és a betegek nem képesek megtanulni ülni (1. a, b, c
ábra). Ez a kórforma általában halálos 2 éves kor előtt.
A II. típusban a tünetek 6 és 18 hónapos kor között kezdődnek. Ezek a
betegek megtanulnak ülni, de nem tudnak felállni és járni (3. ábra).
A III. típusra (Kugelberg-Welander betegség) jellemző a későbbi, 18
hónapos kor utáni kezdet. A betegek tudnak állni és járni.
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3. ábra.
SMA II. típus
A SMA diagnózisát ma molekuláris genetikai vizsgálatokkal állítjuk
fel. Elektromyographia (EMG) is végezhető, amely denervatiós jeleket
mutat. Korábban az izombiopszia volt a diagnosztika fő eszköze, a
biopsziával nyert szövetben csoportos izomrost atrophia képe látható (4.
ábra).
4. ábra. SMA. Az
izombiopsziás metszeteken
csoportos
izomatrophia és néhány óriási, regenerálódó izomrost látható.
A - H. & E.
B - Gomori
trichrome
C - ATP-áz, pH 9,4
D - alkalikus
foszfatáz
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A SMA kialakulásában az 5. kromoszóma hosszú karján elhelyezkedő
SMN1 (survival of motor neuron gene 1) és SMN2 gén játszik szerepet (5.
és 6. ábra). A betegek túlnyomó részében az SMN1 gén 7. és 8., vagy csak
7. exonjának homozigóta deletiója található. A deletio következtében a
gerincvelő elülső szarvi motoros neuronok életben tartásához szükséges
SMN fehérje nem tud megfelelő mennyiségben szintetizálódni. Az SMN2
gén öt nukleotidben különbözik az SMNl-tő\, ezek közül funkcionálisan
azonban csak egy nukleotid különbözősége jelentős. E miatt az egy
nukleotid-különbözőség miatt az SMN2 gén nem képes kielégítő menynyiségű SMN protein termelését kódolni abban az esetben, ha az SMN1
génben homozigóta deletio van. Az 5. kromoszómán több SMN2 gén is
lehet és mivel valamennyi SMN protein kódolására ez a gén is képes, a
betegség súlyossága függ attól, hogy hány SMN2 génnel rendelkezik a
beteg. A megbetegedés I. típusában csak 1-2 SMN2 gén található az 5.
kromoszómán, a II. típusban 3, míg a legenyhébb III, típusban 3-4 az
SMN2 gének száma.
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5. ábra. Az SMA oka a komplett, teljes hosszúságú SMN fehérje
hiánya. A betegekben az SMN2 gén nem képes elegendő mennyiségű
működőképes SMN fehérje (Full length SMN protein) termelődését
kódolni. Minél több SMN2 génje van a betegnek, annál enyhébb
viszont az SMA. Az SMN2 transeriptióját elősegítő histon deacetiláz
gátló gyógyszerek fokozhatják a teljes hosszúságú és működőképes
SMN fehérje termelődését
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6. ábra
Az SMN gén szerkezete.
A kép felső része az SMN1, az alsó pedig az SMN2 gén szerkezetét
mutatja. Az SMA leggyakoribb oka az exon 7 és 8 homozigóta deletiója
az SMN1-ben. A nyíllal jelzett C-T különbözőség miatt az SMN2 gén csak
olyan kis mennyiségű SMN fehérje szintézisét tudja kódolni, amely nem
akadályozza meg a betegség kialakulását abban az esetben, ha az SMN1 a
deletio miatt egyáltalán nem képes funkcionáló SMN fehérje kódolására.
Az SMN gének produktuma az SMN fehéije, amely minden sejt
cytoplasmajában és magjában megtalálható (7. és 8. ábra). A fehérje a sejt
igen sok kémiai komponensével lép interakcióba. Az SMN fehérje
nélkülözhetetlen a gerincvelő elülső szervi motoros idegsejtjeinek életben
tartásához, ennek a szelektív funkciónak a fiziológiai alapjai azonban még
nem ismertek.

7. ábra. Minden
sejt cytoplasmajában és magjában
található SMN fehérje
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8. ábra. A neuronok axonjaiban is jelen van az SMN fehérje
Az SMA ma még nem gyógyítható. A megbetegedés molekuláris
hátterének felderítése azonban felvet terápiás lehetőségeket. Ésszerűnek
látszik, hogy ha az SMN2 gén expressziója fokozható és több teljes értékű
SMN fehérje termelődik, akkor a betegség tünetei enyhülhetnek. A gén
expressziót befolyásolja a histonok acetiláltsági állapota; acetilálva a
kromatin szerkezet lazább lesz és a transcriptio fokozódik. A histon deacetiláz gátló gyógyszerek ilyen módon tehát fokozhatják a gén
expressziót és elősegíthetik több SMN fehérje termelődését (9. ábra).
Kísérletes adatok valóban arra utalnak, hogy a nátrium butirát, hydroxyurea, 4-fenilbutirát, továbbá a valproát fokozza a gén expressziót és az
első, egyelőre még csak bevezető szakaszban lévő klinikai vizs-gálatok
alapján úgy tűnik, hogy a 4-fenilbutirát és valproát kis mértékben talán
javítja a betegek állapotát.

TBAMsemmoN ACHVATTOH
9. ábra. A histon deacetiláz gátló szerek fokozzák a histonok
acetiláltsági állapotát, ezáltal a kromatin szerkezete lazul és a
transcriptio hatékonyabbá válik, több SMN fehérje szintézisét
eredményezve
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A betegek kezelése során igen fontos a mobilitás fenntartása óvatos
aktív torna végzésével, továbbá az izületi és csont deformitások megelőzése megfelelő ülökorzettek alkalmazásával. A gyakori cardiopulmonalis szövődmények megelőzése, korai felismerése és kezelése életmentő
lehet.
Az SMA molekuláris genetikai hátterének ismerete lehetőséget nyújt a
betegség egy családon belüli ismétlődésének megelőzésére praenatalis,
vagy praeimplantatiós diagnosztika révén.
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Izomdystrophiák
Dr. Bereg Edit
SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi
Központ, Szeged
Definíció
Az izomdystrophiák a congenitális izombetegségek heterogén csoportja, melyet klinikailag súlyos izomgyengeség, atrophia, laboratóriumilag emelkedett serum-izomenzimszintek
(CK)
és
szövettanilag
specifikus, destruktív izomrost-szerkezeti változások jellemeznek.
Felosztás, csoportosítás
Megváltozott az izomdystrophiák
korábbi - Duchenne-, Becker-, végtagövi- és congenitális formákba való
- besorolása, mivel az izomfehérjék
számos genetikai defectusát igazolták,
és azonosítottak néhány specifikus
izomfehérjét, amelyek hiánya vagy
elégtelensége
felelős
bizonyos
izomdystrophiák kialakulásáért. Jelenleg az érintett gének és a hibás
proteinek alapján csoportosítják az izomdystrophiákat.
Genetikai osztályozás:
1. X-hez kötött recesszív (Duchenne-, Becker-).
2. Autoszomális domináns (egy ritka végtagövi izomdystrophia:
LGMD1).
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3. Autoszomális recesszív (az összes többi végtagövi izomdytstrophia: LGMD2 alcsoportjai).
4. Congenitális izomdystrophiák. A hiányzó vagy hibásan működő
proteinek alapján az izomdystrophiákat oszthatjuk dystrophinopathiákra, sarcoglycanopathiákra és merosinopathiákra is.
Izomfehérjék
Dystrophin
A legfontosabb, az összes protein 5%-át kitevő, 427 kd-os, pálcika
alakú cytoskeletális izomfehérje. Feladata, hogy rögzítse az F-aktint az
izom plazmamembránjához (sarcolemma), ezzel megerősíti és stabilizálja
a plazmamembránt az izomcontractiok során. Hiánya vagy elégtelensége
dystrophinopathiákhoz vezet: Duchenne- és Becker-féle izomdystrophia
(DMD, BMD).
Dystroglycan komplex
Egyik fő része az alfa-dystroglycán, az extracellularis mátrix proteinje, melynek legfontosabb eleme az alfa2 - laminin vagy merosin a
congenitális izomdystrophiában érintett fehérje. Másik fő alkotórésze a
béta-dystroglycán, amely transmembrálisan helyezkedik el és összeköti az
alfa-dystroglycánt a dystrophinnal.
Sarcoglycan komplex
Négy transmembrán fehérje: alfa-, bétagamma-, delta-sarcoglycan.
Az
autoszomá-lis
recesszív öröklődé-sű
végtagövi
dystrophiákban (LGMD 2)
van szerepük.
Membrán protei•
nek: caveolin, dysferlin (végtagövi dystropiák/LGMD) sarcospan, integrinek (congenitális izomdystro-phiák).
Intracellularis proteinek: dystrobrevin, fílamin, syntrophinok,
neuronális NO-synthetase.
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Dystrophinopathiák
I. Duchenne-féle izomdystrophia (DMD)
A leggyakoribb örökletes izomdystrophia, 35 megbetegedés jut
100000 élveszületett fiúra. Öröklésmenete X-chromoszomához kötött,
recesszív.
Az Xp21-es pozícióban lokalizált dystrophin-gén mutációi vezetnek a
dystrophin hiányhoz. A dystrophin génje 2300 kilobázis DNS szakaszra
terjed, 79 átírószakaszt (exon) tartalmaz. A gén nagysága magyarázza a
mutációk gyakoriságát: 65% deléció, ritkábban duplikációk és pontmutációk.
A klinikai tünetek általában 2-6 éves kor között jelentkeznek:
ügyetlen, „kacsázó" járás, a lábszár pseudohypertrophiája, fokozott
lordosis, guggolásból vagy alacsony székből támaszkodva „létrázva"
kapaszkodik illetve áll fel a gyermek (Gowers-jel), contracturák alakulnak
ki, elsősorban az Achilles-inaknak megfelelően, izomgyengeség a felső
végtagokon is, de az arcizmok és a nyelési izmok mindig megkíméltek.
A szívizomzat is gyakran érintett: cardiomyopathia és vezetési zavar
(arrhythmia) alakulhat ki. Az ínreflexek sokáig megmaradnak, legkésőbb
az Achilles-reflex alszik ki.
Enyhe mentális elmaradás megfigyelhető, az átlagos IQ 85, más
adatok szerint 30%-ban IQ 70 vagy kisebb.
A kórkép könyörtelenül progresszív, a gyermekek legtöbbször 12
éves korra járásképtelenekké válnak, tolószékbe kerülnek. A halál
intercurrens infectiok, légzészavar következtében 25-30 éves korban
következik be.
Laboratóriumi leletek:
A serum CK érték már korán, a subklinikai állapotban is emelkedett
lehet, kifejezett tünetek esetén több tízezres nagyságrendet ér el, később, a
betegség előrehaladtával csökken.(Se CK normál értéke 160 U/l alatt)
EMG: myopathiás lelet, DMD-re specifikus jelek nincsenek.
Izom UH: echogenitás-fokozódás, CT-n „molyrágta" szerkezet. A
diagnózis felállításához legfontosabb az izom szövettani vizsgálata,
immunhisztokémiai vizsgálata.
Izom-biopszia: kóros rostméret-variáció, focális segmentalis necrosis,
macrophagok, hypercontrahált rostok, endomysiális fibrosis és zsírszövet
látszanak. Immunhisztokémiai vizsgálattal lehet a dystrophin-hiányt
kimutatni (immunblot módszer, ún.Western-blotting).
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II, Becker-féle izomdystrophia (BMD)
Az X-hez kötött, recesszíven öröklődő izomdystrophiák kb.lO%-a
tartozik ide. 1855-ben Becker írta le. A DMD allelikus betegsége, hasonló, de kevésbé súlyos tünetekkel általában később kezdődik és lassabban
progrediál, a járóképesség a harmadik évtizedig is megmaradhat, contracturák nem alakulnak ki, a szívizomzat kevésbé érintett, nincs mentális
elmaradás és a betegek élettartama is hosszabb, általában a negyedikötödik évtizedig tart.
A serum CK érték emelkedése is kisebb mértékű, mint DMD-ben. Az
elkülönítő diagnózisban az izom immun-hisztokémiai vizsgálata segít,
BMD-ben részleges dystrophinfestődés mutatja a csökkent mennyiségű, a
normálistól eltérő méretű dystrophint.
A genetikai diagnózis DNS vizsgálatokkal történik, Duchenne-Becker
típusú izomdystrophiát okozó deléciók mutathatók ki. A deléciók leggyakoribb helye a 45-52 exon között van.
BMD eseteiben a dystrophingénben kb. 65%-ban „in-frame" (leolvasókereten belüli) deléciók fordulnak elő, míg DMD-ben a deléciók
„frame-shift" (leolvasókeretet eltoló) típusúak.
Pathofiziológiai hypothesisek
Duchenne-izomdystrophiában
A dystrophin-hiány okozta súlyos, progresszív izomdystrophia kialakulásának pathomechanizmusában a jelenlegi főbb theoriák a mechanikai
hypothesis és a hibás Calcium-homeostasissal kapcsolatos megfontolások,
valamint az inflammatios, vascularis, génregulációs és glikozilációs
teória.
Mechanikai hypothesis
A dystrophin és a hozzá kapcsolódó egyéb proteinek (DAP, dystrophin associated proteins) alkotta komplex, mint valami rácsozat vagy
állványzat a cytoskeletont lehorgonyozza az extracelluláris mátrixhoz.
Mintegy kuplungként működik az izom-összehúzódás során keletkező
erőknek a sarcomerből a sarcolemmán át a lamina basalisra való
átvitelében és elosztásában. A dystrophin hiányában DAP komplex
elmozdul, a fenti rácsozat szétszakad, a sarcolemma - membrán
feltöredezik. Különösen a hosszantartó, excentrikus contractiok rontják az
izom-membrán integritását, fokozzák a rostok feltöredezését Duchennedystrophiában. Az előbbiekből következik az a felismerés, hogy az
erőltetett izomműködés erősen fokozza az izom-destructiot (exerciseinduced demage) és ennélfogva a túlzott fizikai terhelések elkerülése a
tüneti kezelés egyik tényezője lehet.
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Calcium-hypothesis
A calcium homeostasis fenntartása az izomműködés számos szempontjából kritikus. Izombiopsziás anyagok dokumentálják, hogy a hypercontrahált rostok Ca-ot akkumulálnak.
Ez irányította a kutatókat Duchenne-dystrophiában a Ca-szerepének
vizsgálata felé.
A dystrophin-hiányos izom membránján keresztül jelentősen megnő a
Ca beáramlás, részben a feszültségfüggő Ca-csatornákon részben a feltöredezett membrán microlaesioin át.
A sejten belül megnövekedett Ca koncentráció ellen hatnak a fiziológiás kompenzációs mechanizmusok.A hosszantartó magas Ca-koncentráció azonban proteázokat aktivál (pl. calpain) amelyek a sejtmembránt
szétroncsolva tovább fokozzák a Ca beáramlást, amely végül a sejt pusztulásához vezet.
A Ca-teória alapján indított gyógyszerkísérletek a különféle Ca-blokkolókkal, nem hoztak eredményt.
Vascularis hypothesis
Mivel a dystrophiás izomban a necroticus rostok többnyire csoportokban helyezkedtek el, ez korán felvetette az izom vérellátásának
pathophysiológiai szerepét, bár az izom-szerkezeti kutatások nem igazoltak semmiféle ér-abnormalitást.
A dystrophin-hiányos izomban a neuronális NO-synthetase (n-NOS)
kiszakad a subsarcolemmális lehorgonyzott helyzetéből, szabadon lebeg
a cytoplasmában és mennyisége is csökken.
Állatkísérletekkel bizonyították, hogy az n-NOS nem játszik direkt
szerepet a Duchenne pathológiájában, de az izomnecrosist és a gyulladásos folyamatot befolyásolja.
Génregulációs hypothesis
A membránstabilizációban való szerepén kívül a DAP komplex más
folyamatokban is résztvesz, nevezetesen az izomaktivitáshoz kapcsolt
gén-expresszióban.
A dystrophin-hiány és a DAP komplex következményes szakadása
különböző gének szelektív regulációját eredményezi.
Dystrophin-hiányos izomba fecskendezett őssejtek nemcsak a dystrophin! és a DAP komplexet állítják helyre, hanem a fiziológiás génexpressziót is.
Fokozott izommunka, elhúzódó terhelés alatt a gén-reguláció túlzottá
válik, mintegy kompenzatorikusan a Duchenne-dystrophiás izomban.
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Glycosilatios hypothesis
Habár a poszttranszlációs folyamatok, úgymint a glycosilatio fontosak
az izomfehérjék tökéletes egymáshoz kapcsolódásához és funkciójához, a
congenitális izomdystrophiák pathophysiológiájában való szerepük eddig
tisztázatlan volt. A DAP komplex komponenseinek, nevezetesen az alfadystroglycánnak a hibás glikozilációja közös jellegzetesség négy különböző izomdystrophiában. Oka a glycosyl transferase gén mutációja,
melynek következtében az izomrostok lekapcsolódnak az extracellularis
mátrixról, megszakad a közöttük lévő összeköttetés progresszív izomdegenerációt és gyakran neuronális migrációs zavart okozva, amint ez az
u.n. muscle-eye-brain betegségben és a Fukuyama congenitális izomdystrophiákban is megfigyelhető. Ugyanakkor, a fenti folyamatok közvetlen pathophysiológiai szerepe a dystrophinopathiákban jelenleg még nem
bizonyított.
Inflammatios hypothesis
Duchenne dystrophiás izomban szövettani vizsgálattal gyulladásos
elváltozás jelei mutathatók ki, bár kissé enyhébb, kevésbé kiterjedt
formában, mint például a facio-scapulo-humeralis izomdystrophiában
(FSHD). Vizsgálatok támasztják alá a chronikus gyulladásos válasz
komponeneseinek jelenlétét Duchenne-dystrophiás izomban, CD+4 és
CD+8 T sejtek, macrophagok, chemokinek, cytokinek kimutatásával
A fokozott gyulladásos válasz, erre bizonyíték például a chemokinek
szelektív túlszabályozása, súlyosbítja a betegséget.
Corticosteroidok, erős gyulladásgátló hatásuknál fogva a leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek Duchenne-dystrophiában. Prednisolonnal
kezelt betegeknél lassul a progresszió, a járásképesség tovább megmarad,
a súlyos deformitások (scoliosis, contracturák) kialakulása késleltethető.
Az idézett cikk szerzői az előbbiekben felvázolt theoriákat a
következőképpen foglalják össze:
A dystrophin-hiányt követő pathofiziológiai változások jelenleg még
csak feltevések. Számos hypothesis létezik. Amit biztosan tudunk, hogy a
dystrophin az izomrost strukturális kulcseleme. Fő szerepe a DAP
(dystrophin-associated-protein) komplex részeként a plasma membrán
stabilizálása, bár lehetséges, hogy a signalizációban is résztvesz. A
mechanikailag indukált károsodás különösen veszélyesnek tűnik a
dystrophin-hiányos rostok számára. Az excentrikus kontrakciók nagy
terhelést rónak a feltöredezett membránra és micro-laesiokat okoznak, ez
masszív Ca** beáramláshoz vezethet, majd a Ca** homeostasis elvesz220

tésével aktiválódhatnak a Ca^-fuggő proteázok, amelyek végül a sejt
pusztulásához vezetnek.
A megváltozott regeneráció, a gyulladásos folyamat, az apoptosis, a
hibás vascularis adaptáció és a fibrosis valószínűleg mind másodlagos
jelenségek, amelyek résztvesznek az izom dystrophiás degenerációjában.
Megjósolhatatlan, hogy a gén-therápia mikor áll rendelkezésre a
klinikai gyakorlatban, hiszen a sikeres therápiás megoldás felfedezése
még várat magára.
A másodlagos elváltozások okozta tünetek csökkentése viszont reális
therápiás cél.
A pathofiziológiai folyamatok feltárása segíthet új adjuváns
gyógyszerek kifejlesztésében.
(Pathophysiology of Duchenne Muscular Dystrophy: Current Hypothesis. Pediatric Neurology Jan.2007.)
Sarcoglycanopathiák - végtagövi dystrophiákban
Alfa-sarcoglycan deficienciát először súlyos gyermekkori autoszomális recesszív öröklődésü izomdystrophiában (SCARMD) írtak le,
észak-afrikai családokban.
A SCARMD klinikailag a DMD-hez hasonlít, de mind a férfiakat,
mind a nőket érinti.
A sarcoglycanok valamennyi komponense (alfa-, béta-, gamma- és
delta-)hiányzik, de a distroglycan komplex normális.
A sarcoglycangének számos mutációját azonosították AR öröklődésü
végtagövi izomdystrophiákban.(LGMD) Klinikailag jellemző a főként az
alsó végtagokat érintő, proximális izomgyengeség és az emelkedett se CK
érték, amely legfeljebb 3000 U/I.
Vég tag övi izomdystrophiák
Klinikailag és genetikailag is rendkívül heterogén csoport.
Főként AR öröklésmenetü (LGMD 2 A-M), ritkábban AD öröklődésü
(LGMD 1A-D) típusok ismertek.
Kialakulásukért sarcomericus, sarcolemmális és enzymatikus
proteinek hiánya felelős (dysferlin, calpain, fukutin-related-protein:
FKRP).
Klasszikusan pelvifemoralis (Leiden-Möbius) és scapulo-humerális
(Erb) formákat különítünk el. Fő tünet a járászavar és az érintett izmok
gyengesége, atrophiája. A járóképesség többnyire felnőttkorig megmarad.
Se CK mérsékelten emelkedett.
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Izombiopsziás mintában immunblot és immunhisztokémiai vizsgálatokkal
normál dystrophin és csökkent vagy hiányzó sarcoglycan mutatható ki,
emellett kifejezett gyulladásos jelek is láthatók. Prednisolonra jó klinikai
válasz mutatkozik (D: 0,35 mg/kg/nap).
A fukutin-related-protein (FKRP) sarcolemmalis elhelyezkedésű, a
dystroglycan glikozilációján keresztül befolyásolja a dystrophin-glycoprotein komplexet.
(LGMD 2, FKRP gén mutáció, European Journal of Pediatric Neurology 2006.)
Egyéb izomdystrophiák
Emery-Dreyfuss-féle izomdystrophia
Emery 1961-ben, Emery és Dreyfuss 1966-ban közölték. X-hez kötött
recesszív öröklésmenetű. Elsősorban a distalis izmok érintettek, főként az
alsó végtagokon. Korán megjelennek a contracturák. Cardiomyopathia és
vezetési zavar is nagyon gyakran megjelenik.
Facio-scapulo-humerális izomdystrophia (FSHD)
Autoszomális domináns öröklődésü, két fő megjelenési formája ismert.
Erb-féle gyermekkori-juvenilis: facio-scapulo-humerális és Landouzy-Dejerine: facio-scapulo-peronealis forma. A tünetek az arcizmokban
kezdődnek, m. orbicularis oris érintettsége miatt a csücsorítés, fogmutatás
stb. elmarad, ún. „tapírajak" alakul ki. A m. orbicularis oculi gyengesége
miatt a szemhéjzárás is elmarad, korán kialakul a „facies myopathica". A
vállöv és felkarizmok gyengesége miatt pl. a fésülködés nehezített, scapula alata alakul ki (m. latissimus dorsi, m. serratus anterior gyengülése).
Izombiopsziás mintában „molyrágta", lobulált rostok, gyulladásos jelek
látszanak, melyek szükségessé teszik a polymyositistől való elkülönítő
diagnózist.
Dystrophia myotonica (Steinert-Curshmann)
A leggyakoribb felnőttkori izomdystrophia, autoszomális domináns
öröklődéssel. Kialakulásáért a 19-es kromoszómán a myotonin proteinkináz gén három, nem transzlálódó regiójának mutációi felelősek. A
citozin-timin-guanin regio egyre fokozódó ismétlődése jelentkezik
(trinukleotid repeat expansio), az egymás utáni generációkban egyre
súlyosabb klinikai tünetekkel (a súlyosan beteg egyénben akár 2000
feletti ismétlődés is lehet!)
Klinikai megjelenés: fokozódó izomgyengeség myotoniás tünetekkel,
vagyis normál kontrakció után lassú relaxáció következik. Facies
myopathica alakul ki. Kísérő tünetek a cataracta, endocrin zavarok,
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immundeficiencia, infertilitás, központi idegrendszeri eltérések (MR/CT
vizsgálatok).
Súlyos újszülöttkori dystrophia myotonica
Beteg anya újszülöttjében megjelenő állapot: súlyos hypotonia
„floppy baby" szindróma. Légzés-, szopás- és nyelészavar, dongaláb,
multiplex ízületi contracturák, kifejezéstelen arc.
Congenitális izomdystrophiák (CMD)
Csecsemőkorban jelentkező izomgyengeség és dystrophiás izomszerkezet jellemzik (Dubowitz 1995). Öröklődésük: AR.
Csoportosíthatók a) az érintett gén által expresszált fehérjék elhelyezkedése alapján:
o Extracellularis matrix porteinek (LAMA2, COL6A1-A2-A3)
o Membrán receptorok az extracellularis matrix számára (fukutin,
POMGnTl, POMT1, POMT2, LARG, ITGA7)
o Endoplasmás reticulum kóros fehérjék (SEPN1) rigid spine muscular dystrophy
További csoportosítási lehetőség aszerint, hogy b) érintett-e a központi idegrendszer:
CMD + központi idegrendszeri érintettség, agyi maiformáció
o Fukuyama-típusú CMD
o Walker-Warburg syndrom a (WWS)
o Muscle-Eye-Brain (MEB) Santavuori betegség
CMD - központi idegrendszeri érintettség nélkül (klasszikus típus).
Merosin (+) MP és merosin (-) MN forma.
Merosin vagy alfa-2 laminin hiány mutatható ki a lamina basalisban
klasszikus típus eseteinek 40%-ában.
Merosin (+) CMD betegeknél az MR lelettől függetlenül normál VEP
lelet lehetséges. (Dubowitz és mtsai. 1998.)
7. Fukuyama típusú congenitális izomdystrophia
Japánban a DMD után a második leggyakoribb izomdystrophia. Vezető tünetek a súlyos újszülöttkori hypotonia, izomgyengeség és arthrogryposis, valamint központi idegrendszeri dysgenesis, epilepszia, mentális
retardatio és cardiomyopathia.
MR/CT vizsgálatokkal micro-polygyria, pachygyria, neuronális ectopia és fehérállományi eltérések látszanak.
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2. Walker-Warburg syndroma
Másik elnevezéssel cerebro-ocularis dysplasia, AR öröklődéssel. A
tünetek már újszülöttkorban megjelennek: súlyos hypotonia, hydrocephalus, epilepsziás görcsök, faciális dysmorfia valamint a congenitális
izomdystrophiák tünetei. Szemészeti lelet: micropthalmus, megalocornea,
buphthalmus, cataracta és retinadysplasia, következményes látásvesztéssel.
Képalkotó vizsgálatokkal II. típusú lissencephalia, vermis-hypoplasia,
hydrocephalus és fehérállományi eltérések látszanak.

A felső képen WW szindrómás
csecsemő CT felvételén, hydrocephalus, vermisagenesia, lissencephalia látszik, alatta koponya MR
vizsgálattal igazolt fehérállományi
hypodensitás WWS-ben
POMT1 gén az izom, szem és cerebellum fejlődésében játszik szerepet, mutációja felelős a W-W szindrómáért, de megtalálható a spermatocyták acrosomájában is, ez magyarázza a gonadalis hibákat.
3.Muscle-Eye-Brain (MEB) vagy Santavuori-betegség
Tünetei szintén már újszülöttkorban jelentkeznek: izomhypotonia,
izomatrophia, a faciális és pharyngeális izmok is érintettek, contracturák,
arthrogryposis. A szemtünetek súlyosabbak, mint WWS-ben: myopia,
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lencsehomály, glaucoma, retina-és n.opticus atrophia. Epilepsziás rohamok és hydrocephalus is megjelennek.

Koponya MR lelet
WWS-hez hasonló,
a fehérállomány általában ép.
Lissencephalia, vermisagenesia és cerebelláris hypoplasia
látszik

MR vizsgálatok már korábban is jól mutatták a fehérállományi
eltéréseket CMD-ben, de MR spectroscopos vizsgálatokat eddig még nem
közöltek. Török szerzők egy 4 éves merosin(-) CMD beteg kislánynál
történt MRS vizsgálat eredményét közölték: N-acetyl-aspartat (NAA) /
Creatin(Cr) ratio és a Myoinositol(mi) ratio emelkedett volt, bizonyítva a
demyelinisatiot és a gliosist. (Brain and Development 2005.)
CMD MP (merosin +) eseteiben is előfordulnak központi idegrendszeri eltérések: fehérállományi hibák, cerebelláris atrophia vagy
hypoplasia, hydrocephalus, polymicrogyria, ezért is javasolt koponya MR
vizsgálat végzése MP CMD esetekben is, habár itt enyhébbek a motoros
és cognitiv tünetek, de nagy a variabilitás is. („Brain magnetic resonance
imaging abnormalities in merosin-positiv CMD". European J.of Pediatric
Neurology 2000. Dubowitz Neuromuscular Center.)
Therápiás lehetőségek
A gén-therápiás megoldások egyelőre sajnos még távol vannak a
mindennapi klinikai gyakorlattól. Folyamatosak azonban a kutatások. így
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amerikai szerzők 2007-es közleménye beszámol a legújabb gén-therápiás
próbálkozásokról. Ebben többek között a következő kísérletekről írnak:
génbevitel az izomsejtbe csupasz plasmid-DNS vagy vektor vírus alkalmazásával, i.v. bejuttatott anti-sense oligonucleotid a dystrophin expreszszió indukciójára, myogén őssejt transplantáció.
Tisztított pericyták, satelliták és endothel sejtek illetve izom sidepopulációs sejtek bevitele viszont jelentős myogén potenciált mutatott
japán szerzők szerint is, melyről 2006-os közleményükben számoltak be.
A klinikai gyakorlatban Duchenne-izomdystrophia korai szakaszában
ajánlott a Prednisolon D: 0,75 mg/kg/nap adagban. Randomizált, kontrollált vizsgálatok alapján a glucocorticoid növeli az izomerőt és javítja a
funkciót. A kezelés ajánlott időtartama 6 hónaptól 2 évig terjed (Cochrane
Database for Duchenne muscular dystrophy).
További gyógyszeres kezelési lehetőség a Creatin D: 0,03 g/kg/nap
adagban. Randomizált, kontrollált vizsgálatok szerint hereditaer izombetegségekben, nemtől, kortól, típustól függetlenül szignifikáns
növekedés észlelhető az izom maximális akaratlagos kontrakciójában.
Rövid-és középtávú eredményként a creatin növeli az izomerőt és
izomtömeget dystrophiákban, viszont metabolikus myopathiákban nincs
mérhető eredmény. („Creatine for treating muscle disorders" Cochrane
Database Syst. Rev. 2007.)
Ábrák forrásai
1. és 2. ábra: NEUROMUSCULAR DISEASE CENTER Washington
University, St. Louis, MO, USA
http://w w w. neuro. wustl .edu/neuromuscular/index .html
3. és 4. ábra: Gyermekneurológia (szerk.: Kálmánchey Rozália)
Medicina, Bp. 2000.
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Kongenitális és metabolikus myopátiák
Dr. Kóbor Jenő
SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi
Központ, Szeged
A mindennapi klinikai gyakorlatban gyakori kérdés izomhypotóniával, gyengeséggel illetve mozgásfejlődési elmaradással, megrekedéssel
jelentkező csecsemők, gyermekek vizsgálata, megítélése. Első megfontolásunk annak eldöntésére irányul, hogy a tünetegyüttes a központi
idegrendszer vagy a periféria, az ún. alsó motoros egység sérülésére
vezethető vissza. Ismert ugyanis, hogy az agy egyes területei az izomtónusra facilitáló, mások gátló hatást gyakorolnak, s ha az utóbbi sérül,
izomhypotónia jelentkezik (gyengeséggel vagy a nélkül). Ha ez kizárható,
a perifériás idegrendszer - a gerincvelői motoneuron, az ideggyök, a
perifériás ideg, a neuromuszkuláris transzmisszió, vagy maga az izom sérülése jön szóba. Az elsődleges izombetegségek között a viszonylag
gyakoribb izomdisztrófiák mellett ritkábban előforduló betegség csoportok a gyulladásos (dermatomyositis, polymyositis), az endokrin eredetű
(pl. hypothyreosis), a toxikus, valamint a kongenitális és az ún. metabolikus myopátiák csoportja. Jelen ismertetésben a két utóbbi csoportról
lesz szó.
Kongenitális myopátiák
A kongenitális myopátiák az izmok intrinszik betegségei, melyek
klinikailag hasonló tünetekkel, de eltérő, az egyes betegségekre jellemző
izom szövettani képpel jelentkeznek. Bár hátterükben egyre több genetikai eltérés derül ki, ezek sokszor átfedést mutatnak a klinikopatológiai
megjelenés alapján körvonalazódó képtől, így a betegségek azonosítása és elnevezése is - egyelőre még a szövettani lelet alapján történik.
A vezető közös tünetek a következők: 1. Tünetkezdet születéskor,
vagy röviddel utána („floppy infant"), kezdődhetnek azonban néha gyer227

mek (mérsékeltebb súlyosság) vagy felnőtt korban (enyhe lefolyás). 2.
Hypotónia, izomgyengeség, jellegzetes, hogy a proximális izomcsoportok
jobban érintettek, mint a disztálisak. 3. A mozgásfejlődés késlekedik. 4.
Az ínreflexek közepesen élénkek vagy csökkentek. 5. Lefolyásuk legtöbbször statikus, nonprogresszív, néha javulhatnak, ritkán azonban rapidan halálosak is lehetnek. 5. A szérum CK legtöbbször normál vagy enyhén emelkedett, 6. az EMG gyakran myopátiás mintát, néha egyéb eltérést
is mutat.
A kongenitális myopátiáknak sok formája ismert. Elsőként a centrális
mag (central core) betegséget írták le 1956-ban, azóta körülbelül 40
különböző típust körvonalaztak. Gyakoriságuk csak durva becsléssel
ítélhető meg. Egy vizsgálatban 250, 2 hónapos kor előtt vett izombiopsziás anyagból 35 csecsemőnél (14%) derült ki ilyen kórkép. Ugyanezen
vizsgálók 20 év alatt 180 kongenitális myopátiás beteget azonosítottak,
ezek 20%-ánal állt fenn nemalin myopátia. Ha ezt egybevetjük a nemalin
myopátia egy másik közlésben becsült 1:50.000 incidenciájával, akkor a
kongenitális myopátiák együttes gyakorisága kb. 1:10 000-re tehető. Fellelésükhöz szükséges lenne több izombiopszia végzése.
Jelen ismertetésben csak a gyakoribb formákkal foglalkozunk: 1.
centrális mag (central core) betegség (16%), 2. nemalin (20%), 3. centronukleáris/myotubuláris myopátia (14%), 4. multi/mini-core betegség
(10%), 5. rost típus diszproporciós myopátia (21%), 6. egyéb (19%).
Centrális mag (central core) betegség -1956, AD (AR?)
Elnevezése az izomrostok keresztmetszeti képén, a rost közepén oxidatív festéssel aktivitásmentesnek mutatkozó, kerek területek alapján
történt (central core). Ezen helyeken, a dezintegrált kontraktilis rendszer
helyén, filamentum alkotó fehérjéket mutattak ki (desmin, gammafilamin, actin, antichymotripsin, caveolin, dystrophin, stb.).
A klinikai képet proximális vagy generalizált, nem progresszív
izomgyengeség uralja, mely főként csecsemő, kisded kortól látható, de
kezdődhet később is. A hypotónia és gyengeség jellemzően medenceövi,
a mozgásfejlődés elmaradott. Emellett kontraktúrák ( térdek, csípők),
csontdeformitások (csípő-, patella ficam, kyphoscoliosis, pes cavus) és
szív érintettség gyakori. Lefolyása statikus vagy lassan progrediál,
legtöbbjük végül járóképes.
Minden beteg hajlamos malignus hypertermiára. Oka, hogy a
„centrális mag" betegség genetikailag alléi a malignus hypertermiával:
mindkettőben a kalcium intracelluláris forgalmának szabályozásában részt
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vevő ryanodine receptor (RYR1) (nevét egy növényi alkaloida ligandról
kapta) kódolása hibás. A C-terminális közeli mutáció malignus hypertermiát, az N-terminális közeli mutáció „central core" betegséget eredményez.
Multicore/minicore betegség -1971, AR vagy sporadikus
Szövettani képe az előző formához hasonló, de itt nagyobb számú és
kisebb méretű dezorganizált, oxidatív aktivitásmentes terület látható.
Bennük desmin, y-filamin, myozenin, gelsolin, myosin, nebulin, tau,
tubulin, ubiquitin, utrofin, stb. mutatható ki.
Klasszikus formáját súlyos újszülöttkori hypotonia jellemzi, mellette
vezetően axiális (nyaki flexor), kisebb fokban végtag gyengeség észlelhető. A légzési (segédizom) gyengeség, valamint a motoros fejlődés
késése is általános. Nonprogresszív, 2 éves korra legtöbben járóképesek.
Oftalmoplégiás formájában ezek mellett a szemmozgások gyengesége
mutatkozik, míg korai kezdetű megjelenése artrogrypózis jelenléte miatt a
„central core" myopátiához hasonló. Ismert disztális gyengeséggel és
atrófíával járó lefolyás is.
A klasszikus formában selenoprotein-N gén mutációt mutattak ki, ez
alléi „korai gerinc merevséggel járó" kongenitális izomdisztrófiával
(RSMD1). Az artrogrypózissal járó formában RYR1 mutációt találtak,
ami magyarázza a klinikai átfedését a „central core" betegséggel, de felmerült az is, hogy a két tünetegyüttes ugyanazon hisztopatológiai
folyamat más stádiuma lehet.
Nemaline (rod) myopátia - 1963,1:50 000?
A „nemaline" fonalat, a „rod" pálcát jelent: ilyen alakú képletek
mutatkoznak az izomrost keresztmetszeten 2-7 mm hosszan, szubszarkolemmálisan. Gömöri festéssel sötét kékeszöld, néha vörös megjelenésűek, NADH negatívak. Hasonló elváltozások azonban megfigyelhetők experimentális tenotómia után, kollagén betegségekben és
AIDS-ben is.
Típusosán kora gyermekkorban jelentkezik. A gyengeség súlyossága
proximális, nyaki flexor, disztális izomcsoport sorrendet követ, emellett
az arc, a bulbáris beidegzésű izmok is érintettek. A légzési gyengeség
éjszakai respiráltatást, a súlyos táplálási zavar perkután gasztroenterosztóma (PEG) készítését teheti szükségessé. A motoros fejlődés
lassú. Lefolyására a lassú progresszió, vagy a progresszió hiánya
jellemző.
229

Kongenitális formája lehet súlyos: nincs mozgás, légzés, súlyos
kontraktúrák és kongenitális törések észlelhető, máskor „intermedier":
gyermekkori légzési elégtelenség, nem tud ülni, jámi, kontraktúrák itt is
vannak. Ezek mellett leírták enyhébb, késői (gyermek, juvenilis és aduit)
kezdetű megjelenését is.
Centronukleáris/myotubuláris myopátia - X, AD
Újabb elnevezés a „centronukleáris", ami az izomrost magvak központi (myofilamentum-mentes udvarral övezett) elhelyezkedésére utal. A
régebbi név, „myotubuláris", pedig arra, hogy ez a megjelenés az éretlen,
a 8-15 hetes magzatban megfigyelhető izomra (myotube) hasonlít.
Hasonló képe lehet azonban a kongenitális myotóniás disztrófiának is,
ezért az kizárandó.
A jelentős klinikai heterogenitás mellett jellegzetes a szemmozgások
gyengesége. Enyhébb, AD öröklésmenetű formája (centronukleáris) kezdődhet a csecsemőkorban: a mozgás nem fejlődik, izomhypotonia észlelhető, nem progrediál, máskor felnőttkorban: enyhe-közepes fokú súlyos
alsó végtag gyengeség. Súlyosabb, X-hez kötött formájában (myotubuláris) már az újszülött kortól jelentkeznek az izomhypotonia,
nyelészavar és kardiopulmonális tünetek, ezek általában az első életév
végén légzési elégtelenség miatt fatális kimenetelűek.
Rost típus diszproporciós myopátia - 1969
A név arra utal, hogy az I. típusú rostok átmérője - szemben a
normálisan lényegében azonos mérettel - itt legalább 12%-kaí kisebbek a
II. rostoknál. További kritérium az I/II rostarány eltolódása az I. rostok
javára, legalább 80%-kal. Természetesen nem lehet jelen egyéb specifikus
patológia (pl.izomrost degeneráció/regeneráció) sem.
Tekintettel arra, hogy ez a szövettani együttes sok egyéb betegségben
is megfigyelhető, (globoid sejtes leukodisztrófia, nemalin myopátia,
minicore myopátia, myotóniás izomdisztrófia, glikogenózis II. és III.
típus, multiplex szulfatáz defektus, kongenitális hypotyreózis, fötális
alkohol szindróma, Lowe szindróma, stb.), a rost típus diszproporciót
egyes szerzők nem ismerik el önállóként, aspecifíkus elváltozásnak
tartják.
Tünetei a nemalin myopátiához hasonlóak: hypotrófiás izomzat,
gyarapodási elmaradás, dolichokefália, gótikus szájpad, szkoliózis,
fizioterápiára jól reagáló kongenitális kontraktúra. Csípőficam és szív
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érintettség azonban ritka. A lefolyás az esetek negyedében súlyos: légzési
elégtelenség miatt gyermekkorban halálos kimenetelű lehet.
Metabolikus myopátiák
A metabolikus myopátiák jelentős izomérintettséggel járó anyagcsere
betegségek, aktualitásukat a javuló diagnosztikai (pl. a klinikánkon elérhető vér MS/MS és vizelet GC/MS vizsgálatok jelentősége lipid tárolási
myopátiákban) és terápiás (pl. az enzimpótló kezelés bíztató eredményei
Pompe kórban) lehetőségek indokolják.
Mivel az izom a leginkább energiaigényes szövetek közé tartozik, a
tünetek hátterében az energiatermelés gliko(geno)lízis, zsírsav lebontás,
pi-roszőlősav katabolizmus, oxidatív foszforiláció) zavarai állnak (1, ábra). Gyakoriságuk változó: a glikogenózisok közé sorolható aldoláz. A defektust 1 betegen közölték, a ß-oxidäciö zavarai közé tartozó középláncú
acyl-koenzimA-dehidrogenáz (MCAD) defektus incidenciája 1:600019000.
Ezen kórképekre együttesen a több szervi érintettség jellemző. Ez
érthető, hiszen az energiatermelés zavara az izmon kívül más szövetekre
is súlyosan hathat, minél nagyobb az energiaigénye, annál inkább. Az
izom mellett a különböző betegségekben, változó formában és mértékben
elsősorban a szív, máj, agy, vese érintettek. A variácóknak többféle oka
lehet annak: 1, az egyes enzimek szöveti expressziója és jelentősége
eltérő, 2, sokszor eltérő alegységekből álló izoenzimek fordulnak elő és 3,
eltérő lehet a reziduális enzimaktivitás mértéke is. Mint más anyagcsere
és degeneratív betegeségekben itt is sokszor megfigyelhetők infantilis,
késő infantilis, juvenilis és aduit típusok, legtöbbször csökkenő súlyossági
fokkal.

I izom kontrakció
transzmembrán iontranszport!

1. ábra.
Energiaforgalom
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A metabolikus myopátiák tünetei - hasonlóan a többi anyagcsere
betegséghez - az enzimblokktól disztálisan a blokk miatt ki nem alakuló
metabolit hiányára, valamint a proximálisan kóros mértékben felhalmozódó anyagcsere termékek hatásaira vezethetők vissza. Az izom esetében
az ATP kialakulásának elmaradása a döntő. Emiatt kontrakciós zavar, a
membrán egyensúly és ingerlékenység zavara, a relaxáció zavara és az
izomsejt integritásának zavara jön létre, ezek miatt gyengeség, fáradékonyság, izomgörcs, merevség, fájdalom, sejtpusztulás és myoglobinúria jelentkezhetnek. A felhalmozódó anyagcseretermékek másodlagos
anyagcserehatásokat, enzim blokkokat hozhatnak létre, emellett felszaporodnak és lerakódnak az izomsejtekben.
Az izom energiatermelésének zavarai alapvetően 2 klinikai tünetegyüttes formájában jelentkeznek. Egyik esetben akut, reverzibilis, intermittáló tüneteket látunk: terhelés intolerancia, izomgörcsök, izompusztulás, súlyosabb esetben myoglobinuria annak további következményeivel.
A másik tünetegyüttest állandóan fennálló, sokszor progresszív izomgyengeség jellemzi, mely a proximális izomcsoportokat többnyire jobban
érinti, mint a disztálisokat, bár előfordulhat generalizált izomgyengeség
is, akár a légző izmok érintettségével, s nemritkán kardiomyopátiával.
Elfordul, hogy neuropátia, és központi idegrendszeri tünetként progresszív külső szemizom bénulás, görcsök, mentális elmaradás, süketség,
ataxia társulnak. Mindkét tünetegyüttes előfordulhat mind a gliko(geno)lízis (a), mind a zsírsav oxidáció (b), mind pedig az oxidatív foszforiláció
(c) zavaraiban (2. ábra).
1. Akut, reverzibilis, intermittáló tünetegyüttes
- terhelhetetlenség, izomgörcsök, izompusztulás, myoglobinuria
a) foszforiláz, foszforiláz b kináz, foszfofruktokináz, glicerin-P kináz/mutáz,
LDH
b) CPT-II, VLC/SCH-acil-CoA dehidrogenáz, trifunkciós fehérje
c) komplex II, koenzim Q10
2. Állandó/progresszív gyengeség
- proximális>disztális, gcneralizált+lcgző izom, tkardiomyopátia
± neuropátia, PEO, görcs, elmaradás, süketség, ataxia
a) savanyú maltáz, elágazás bontó, elágaztató enzim, aldoláz
b) VLC/LC/SC-acil-CoA dehidrogenáz, trifunkciós fehétje, II. típusú glutársav
aciduria, karnitin transzporter
c) komplex I, citokróm oxidáz, multiplex mtDNS deléció, mtDNS depléciós
szindróma
2. ábra. Metabolikus izom tünetegyüttesek
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Hogy a rendelkezésre álló energiaforrásokból az izomzat éppen melyiket használja, függ az anyagcsere folyamatok sajátosságaitól, a diéta alapján rendelkezésre álló forrástól, valamint az aktuális munka intenzitásától
és tartamától. Nyugalomban az energiaszükséglet nagy részét a zsírok
biztosítják. Munkakezdéskor, valamint maximális intenzitású, izometriás
izomkontrakció során (pl. autó tolása, súlyemelés) a kis mennyiségben
rendelkezésre álló ATP, valamint a szintén csak néhány másodpercig
kitartó makroerg kreatin-foszfát tartalék, majd a glikolízis anaerob
szakasza kerülnek felhasználásra. 5-10 perc erőkifejtés után azonban részben a kialakuló acidózis, foszfát- és tejsav szintemelkedés következtében - fáradás következik be. Folyamatos, szubmaximális munkában
oxidatív folyamatok indulnak be. Az intenzívebb szakban (pl. sprintfutás)
a glikogenolízisé a fő szerep, kevésbé intenzív izommunkában (pl. kocogás) 1-2 óra múlva fokozatosan a zsírok szolgáltatják az energiát. Hasonlóan, könnyű munkában (pl. séta) is főként zsírokat égetünk (3. ábra).
Mindennek ismerete azért fontos, mert az, hogy milyen munkafázisban
jelentkezik tünet, fontos támpontot jelenthet az érintett katabolikus
folyamat behatárolására. Érdekes jelenség a „második-menet" (secondwind) fenomen: glikolízis zavarban a beteg a szubmaximális munka korai
szakát nem búja, de kis pihenés után - amikor a zsírok (i-oxidációja
beindul - már újra képes dolgozni.
Üzemanyag: tulajdonsága/diéta
Munka: intenzitása, tartama
| intenzitása
''jnunkake'zdés
1 gyo irs/maximál Is mu n ka
v
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ij»M
" • •••'
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A szénhidrát lebontási zavarok közül a VIII. (foszforiláz b kináz), az
V. (myofoszforiláz), a VII. (foszfo-fruktokináz), a EX. (glicerin-P kináz),
a X. (glicerin-P mutáz) és a XI. (tejsav dehidrogenáz) glikogenózisok (4.
ábra) akut, reverzibilis, intermittáló tünetegyüttessel járnak, a már említett
jellegzetes tünetekkel. A szérum CK legtöbbször emelkedett, LDH hiány
(XI.) esetén a tejsav is magas. Az EMG lehet normális, máskor myopátiás, emellett myofoszforiláz hiányban (V.) fibrillációs és myotóniás
jeleket is mutat. Az izom szövettani vizsgálatakor változó mértékű
glikogén lerakódás figyelhető meg, főleg szubszarkolemmálisan. Az
egyes enzimdefektusok specifikus enzimfestéssel mutathatók ki.
Az intermittáló tünetegyüttes mellett foszforiláz b kináz (VIII.),
myofoszforiláz (V.) és foszfo-fruktokináz (VII.) defektus gyermek vagy
felnőttkori fellépés esetén jelentkezhet proximális túlsúlyú állandó,
progresszív gyengeségként is.
Egyéb szervi érintettség főként foszfori- láz b kináz (VIII.) és foszfoglicerin kináz (EX.) defektusra jellemző, előbbinél beginus hepatopátia, és
gyakran fatális kardiomyopátia, utóbbinál hemolitikus anémia és központi
idegrendszeri tünetek (mentális retardáció, görcsök, sztrók).
A szénhidrát katabolizmus zavarai közül folyamatos, progresszív
gyengeség a savi maltáz (más néven a-glükozidáz) (II.), az elágazás
bontó (III.), az elágaztató (IV.) és az aldoláz A (XII.) defektusra jellemző.
Savi maltáz hiány infantilis formájában vezető tünet a súlyos
kardiomyopátia, mely miatt a betegek 2 éves kor előtt meghalnak, emellett hepatomegáliájuk is van. A juvenilis forma a második, harmadik
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évtizedben fatális, aduit típusa jobb indulatú, bár a proximális végtag
izmok mellett a légző izmok itt is érintettek lehetnek.
Az elágaztató enzim hiányban gyermekkortól hepatopátia és kardiális
tünetek észlelhetők, 70%-uknál a harmadik évtizedtől jelentkezik myopátia, főként a láb, az interosseus izmok érintettek, néha azonban mutathatnak intermittáló tünetegyüttest is. Jellemző a középarc hypoplázia.
Az elágaztató enzim hiány legsúlyosabb formájában kongenitális
artrogrypózisként jelenik meg, súlyos azonban a hypotóniával, gyengeséggel és kontraktúrákkal jellemzett infantilis típus is, mely progresszív
májlézióval jár, valamint 4 éves kor körül fatális kimenetelű kardiomyopátiával.
A szérum CK ezekben a formákban is legtöbbször emelkedett (a IV.
típusban lehet normális), EMG-vel myopátiás jelek, egyes esetekben
denervációra utaló fíbrilláció, máskor myotóniás jelenségek észlelhetők.
A szövettanban vakuoláris myopátia, glikogén lerakódás mutatkozik,
mely különösen II. és ÜL típusban súlyos.
A zsírsav lebontás zavarai
Nyugalomban és enyhe, közepes fokú munkavégzéskor az izom számára a zsírok jelentik a fő energiaforrást. Hasonló a helyzet éhezésben,
ugyanis a glikogén tartalék néhány óra alatt kimerül: 24 óra múlva az
energia 80%-a származik zsírsavakból. Az éhezésben keletkező ketontestek az agy számára különösen fontos energiaforrást jelentenek, mivel szemben a zsírsavakkal - a vér-agy gáton átjutnak. Fontos, hogy a májban
a zsírsavak 90%-ából normál esetben is ketontestek képződnek. A zsírsavak további jelentőségét a glukoneogenezisben betöltött szerepük adja.
Ezen energiaforrás gyermekkori jelentőségét fokozza a magasabb alapanyagcsere (hőtermelés), a fejlődő agy magasabb energiaigénye és az
energiatermelés enzimeinek alacsonyabb aktivitása.
A zsírsavak lebontása a mitokondriumokban történik, túlnyomóan (3oxidáció révén. A rövidebb láncú zsírsavak (SCFA: C4-6, MCFA: C8-10)
szabadon átjutnak a sejt és mitokondrium membránokon, a hosszabb
láncú zsírsavak (LCFA: Cl2-18) számára azonban aktív transzport folyamatra van szükség.
Zsírsav oxidációs zavarok általános jellemzői
A zsírsav oxidációs zavarok intermittáló tünetcsoportja a szénhidrát
raktárak kimerülésekor - éhezés (>6-12 óra), elhúzódó (>1 óra) munka,
hányás, láz - jelentkeznek. A kialakuló tünetek nagyobb része ATP hi235

ányra vezethetők vissza, a leginkább energiaigényes szervek érintettek.
Az izomzat részéről terhelés intolerancia, intermittáló gyengeség, izomfájdalom, izomgörcsök, súlyosabb esetben izompusztulás (CK emelkedés), myoglobinuria is kialakulhat.
Egyidejűleg sajátos metabolit eltérések is megfigyelhetők a vérben és
vizeletben. Éhezésben a zsírsavak 20%-a a sejt mikroszómáiban Cö-oxidáció révén dikarboxi savakká alakul, melyek a továbbiakban p-oxidáció
útján katabolizálódnak. p-Oxidációs defektusban ezen dikarboxi savak
nem bomlanak le, hanem a vérben felszaporodnak, és a vizelettel ürülnek.
A zsírsavak transzport zavaraiban azonban nem alakul ki dikarboxiacidúria. Hasonló a helyzet a zsírsavakkal is, melyek karnitinhez kötődve
mind a vérben, mind a vizeletben megjelennek (acyl-karnitinek), illetve
kisebb részben glicinnel kötve is ürülnek a vizeletben. A vér szabad és
össz karnitin szintje csökken. A felszaporodó dikarboxi savak másodlagos
anyagcsere hatása, hogy gátolják a glukoneogenezist, a p-oxidációt, és a
citrát-kör egyes enzimjeit is. Előbbire utalhat a szérum tejsav szintjének
emelkedése a piroszőlősav karboxiláz enzim másodlagos gátoltsága miatt.
A kimerülő szénhidrát készletek miatti hypoglikémia a P-oxidáció zavara
miatt csökkent ketontest képzéssel együtt a „hypoketotikus hypoglikémia" jellegzetes vérkémiai eltérés okozza. A szervezet a felszaporodó
ADP-ből a monoadenylát ciklusban próbál további energiát termelni,
emiatt a vér ammónia szintje is magasabb (a normál érték 2-4x-ese).
Ha az energiatermelés zavara a központi idegrendszert (kóma, görcsök) és a májat (GOT és GPT emelkedés) is érinti, az említett anyagcsere
eltérésekkel együtt összességében Reye szindróma-szerű kép alakul ki
(„Reye-szerű szindróma").
A zsírsav oxidációs zavarok más eseteiben a triglyceridek felhalmozódnak és lerakódnak a szkeletális és szívizomban, azok működése károsodik, progresszív lipid tárolási myopátia, illetve kardiomyopátia klinikai
képe jelenik meg.
Az egyes enzimdefektusok részletes ismertetésüktől eltekintünk, a
főbb vonásokat a 6. a diagnosztika főbb eszközeit a 7. ábrán mutatjuk be.
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6. ábra
1. Klinikai kép
-gyakrabban: akut, intermittáló, ritkábban: krónikus
- provokáló tényező?
2. Labor

- az a k u t szakban, i. v. glükóz adása előtt!
- szérum glükóz (<3,3 mM/1), ammónia, CK, GOT, GPT, tejsav,
vizelet keton
- szérum: teljes/szabad kamitin, aclykarnitinek (vér MS/MS),
szabad zsírsavak
- vizelet: organikus savak, acylglcinek, acylkarnitinek (vizelet
GC/MS)
3. Provokálás éheztetéssel kerülendő

karnitin, fenilpropion terhelés

4. Izombiopszia - megfelelő előkészítés (anyagcsere vizsgálatok) után
- FM, EM, immunhisztokémia, biokémia
- lipid tárolási myopátia (hiányozhat)
5. Fibroblaszt - ha expresszálja a kérdéses enzimet
6. Molekuláris vizsgálatok
- Western blot: enzimhiány versus kinetikus zavar
- genetika
7. ábra
A piroszőlősav anyagcsere és az oxidatív foszforiláció zavarai
Mitokondriális (éncefalojmyopátiák
A szénhidrátok és zsírok (és csekély mértékben az aminosavak)
lebontásából egyaránt piroszőlősav keletkezik, melynek további katabolizmusa a citrátkörben történik. Az ott keletkező redukált kofaktorok
energiája a terminális oxidáció során épül be a végső energia szolgáltató
ATP-be. Mindez a mitokondriumokban zajlik (8. ábra).
Bár az egyes genetikai hibák, enzimdefektusok klinikai megjelenése
az eddig tárgyalt minden anyagcsere zavarban nagyfokú változékony238

ságot, változatos több szervi érintettséget mutatott, különösen érvényes ez
a piroszőlösav anyagcsere és az oxidatív foszforiláció zavaraira, melyeket
összefoglalóan mitokondriális encefalomyopátiáknak nevezzük. Bár ritkábbnak gondolnánk, irodalmi adatok szerint együttes prevalenciájuk
1:10 000-re tehető. Diagnosztikájukban jellegzetes klinikai tünetegyüttesekre, jellemző anyagcsere eltérésekre (legjellemzőbb a tejsav, esetenként piroszőlösav emelkedés) és sajátságos izomszövettani képre (az
izomban módosított Gömöri-féle trikróm festéssel kimutatható „ragged
red fíbres": „rongyos vörös rostok"), továbbá jól előkészített esetekben a
mitokondriális, alkalmanként a nukleáris genom vizsgálatára hagyatkozunk.
Terjedelmi ok miatt megközelítő ismertetésüktől is eltekintünk, itt
csak a 9. ábrára szorítkozunk.
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Rövidítések:
MERRF: Myoclonic Epilepsy with Ragged Red Fibers,
PEO: Progressive External Ophthalmoplegia,
MELAS: Mitochondrial myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, and Stroke-like
episodes,
KSS: Kearns-Sayre Syndrome,
MNGIE: Mitochondrial Neuro Gastro Intestinal Encephalopathy

9. ábra
Összefoglalóan: intermittáló, vagy statikus/progresszív myopátiás tünetek jelentkezésekor
- elsősorban gliko(geno)lízis zavarra utal: kardiomyopátia, hepatopátia, gyarapodási zavar, sárgaság, hemolitikus anémia, „második menet"
fenomen (second-wind phenomen), ketotikus hypoglikémia társulása
- elsősorban lipid anyagcsere zavarra utal: éhezés, hideg, betegség
provokáló szerepe, Reye-szerű epizódok, kóma, hirtelen csecsemőhalál
(SIDS), hypoketotikus hypoglikémia, acidózis, karnitin hiány, dikarboxi
sav aciduria társulása
- elsősorban mitokondriális betegség irányába tereli a gyanút: többszervi érintettség, központi vagy perifériás idegrendszeri érintettség,
ataxia, alacsony termet, süketség, retinopátia, ptózis, szemmozgás zavar,
nyugalmi tejsav emelkedés, a tejsav/piroszőlősav arány kóros értéke.
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