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Lecturis Salutem! 
 
Szeretettel köszöntünk minden résztvevőt a Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága 
XXXV. Vándorgyűlése alkalmából a „Kálvinista Rómában”.  
Reméljük, szép és tartalmas napokat töltünk együtt.  
Az előadások helyszíne az idén százéves Debreceni Egyetem, ahonnan interneten 
közvetítjük az előadásokat azon érdeklődő kollégáknak is (határon innen és túl), akik nem 
tudtak személyesen megjelenni. 
A legújabb diagnosztikus és therápiás eredményeket referátumok foglalják össze. 
Újdonság, hogy az orvosi mellett szakdolgozói szekciót is összeállítottunk, mely a 
szakdolgozói szempontból érdekes kérdéseket tárgyalja. Izgalmasnak ígérkezik a 
diagnosztikus nehézséget jelentő esetek interaktív bemutatása (társaságunk 
legtapasztaltabb kollégái révén). 
Tudományos vizsgálatok eredményeit, kezelési tapasztalatokat, érdekes eseteket 
poszterként lehet bemutatni. 
A november 15-ig (elektronikusan) beérkezett legjobb posztereket díjazzuk (kongresszusi 
részvétel, lézer mutató, folyóirat előfizetés).   
A kongresszus alatt tartandó MIET közgyűlésen fontos kérdésekről döntünk (pl. 
névváltoztatás).   
Reméljük, hogy a MIET XXXV. Vándorgyűlése minden résztvevő számára hasznos lesz.  
A jó hangulathoz divatbemutatóval tarkított vacsorával, a táncot kedvelőknek fergeteges 
zenével igyekszünk hozzájárulni, az utóbbi helyszíne a Hotel Lycium étterme.  
Köszönjük a konferencia szervezésében nyújtott segítséget a MIET tagoknak és a 
rendezvényt támogató valamennyi cégnek. 
 
„Debrecenbe kéne menni” a MIÉT-en részt kell venni! 
 
Üdvözlettel: 

 
 
 
 
 

 
 

Komoly Sámuel 
MIET elnöke 

Csiba László 
Szervező Bizottság Elnöke 

Csépány Tünde 
Szervező Bizottság Titkára 
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Fábián István, a Debreceni Egyetem rektora 
Fővédnök 

 

Paragh György, a Debreceni Egyetem OEC centrumelnöke 
Védnök 

 

Bereczki Dániel 
Tudományos és Szervező Bizottság 

Csanda Endre 
Csiba László 

Csépány Tünde 
Dóczi Tamás 

Engelhardt József 
Fekete István 

Gács Gyula 
Halász Péter 

Illés Zsolt 
Jánszki József 

Komoly Sámuel 
Mechler Ferenc 

Molnár Mária Judit 
Nagy Zoltán 
Vécsei László 

 

Arányi Zsuzsanna 
Poszter Bíráló Bizottság 

Bereczki Dániel 
Csiba László  

Klivényi Péter 
Komoly Sámuel 

Oláh László 
Szapáry László 
Vécsei László 

 

EKHO ’94 Kft.  
Rendezvényszervező Iroda 

4032 Debrecen, Babits M. u. 8.  
Tel: 52-537-537, fax: 52-538-538 

e-mail: ekho94@t-online.hu, web: www.ekho94.hu  

mailto:ekho94@t-online.hu�
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A KONFERENCIA HIVATALOS NYELVE 
magyar 
 
REGISZTRÁCIÓ  
helye: az Elméleti Tömb aulája 
ideje: 2012. november 22-én 12-00-tól végig a rendezvény ideje alatt. 
 
PARKOLÁS 
A Debreceni Egyetem OEC parkolójában kedvezményes térítés (685Ft /nap) 
ellenében. A kedvezmény érvényesítéséhez parkoló jegyét a regisztrációs pultnál 
kell lepecsételtetni.  
 
KÁVÉSZÜNET 
A konferencia résztvevői számára kávézási lehetőséget biztosítunk a helyszínen a 
konferencia büféjében. 
 
EBÉD 
Hideg ebédet minden regisztrált részvevőnek biztosítunk. Ezen kívül lehetőség 
van a rendezvény közelében működő étteremben kedvezményes a’la carte 
étkezésre.  
 
BIZTOSÍTÁS 
A kongresszus regisztrációs díja nem tartalmaz baleset, betegség, poggyász- és 
felelősségbiztosítási díjat. Baleset, betegség vagy valamely káresemény 
bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban felelősséget vállalni. 
 
POSZTER INSTRUKCIÓ 
A poszterek nyelve lehetőség szerint: magyar, mérete: 90x120 cm. A kiállítás 
tartama a Kongresszus kezdetétől végéig szól. A legsikeresebb munkákat díjazni 
fogjuk. Pályázni lehet életkor feltüntetéssel mindazoknak, akik a kongresszus 
időtartama előtt egy héttel – november 15-ig - PDF formátumban a kiállítandó 
posztert elküldik: szendi.szendrey@ekho94.hu címre. A poszterek sorszáma a 
programfüzetben megjelent absztraktok címe mellett látható. 
 
TÁRSASÁGI PROGRAM 
Fogadás: november 23., péntek 20:00 
svédasztalos ültetett fogadás (Hotel Lycium étterme, Debrecen, Hunyadi u. 1-3.) 
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Kiemelt támogatók 

 
Bayer Hungária Kft. 

Biogen Idec Hungary Kft. 

Novartis Hungária Kft. 

Teva Magyarország Kft. 

 
 
 

 
Támogatók, kiállítók 

 
Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft. 

Astellas Pharma Kft. 

Boehringer Ingelheim RCV Magyarországi Fióktelepe 

Human Bioplazma Kft. 

MSD Pharma Hungary Kft. 

Sanofi-Aventis Zrt. 

Wörwag Pharma Kft. 
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DE OEC Elméleti Tömb, Nagyelőadó 
ORVOSI Program 

 

 
November 22. csütörtök  

14:00-14:15  Megnyitó  
 
14:15-15:30  Fájdalom, elektrofiziológia   

Üléselnök: Fülesdi Béla, Vécsei László 
 
14:15-14:40 Komoly Sámuel:  
 A fájdalom funkcionális neuroanatómiája, fájdalomtípusok 
14:40-15:05 Tajti János:  

A neuropathiás fájdalom patomechanizmusa és terápiája  
15:05-15:30 Arányi Zsuzsanna:  

EMG vizsgálati stratégiák  
 
15:30-16:40  Parkinson-kór, dystonia   
  Üléselnök: Dibó György, Mechler Ferenc 
 
15:30-15:55 Vécsei László:  

A Parkinson kór farmakoterápiája: tények és lehetőségek  
15:55-16:20 Takáts Annamária:  

A Parkinson - kór korszerű szemlélete  
16:20-16:40 Kovács Norbert:  

Mély agyi stimuláció dystoniában  
 
16:40-17:00  Szünet  
 
17:00-18:00  IVIG kezelés a neurológiában  
  Üléselnök: Csépány Tünde 
 
17:00-17:20 Diószeghy Péter:  
  IVIG kezelés a neurológiában: diagnosztika és perspektívák  
17:20-17:40 Rózsa Csilla: 
  IVIG kezelés helye myasthenia gravisban  
17:40-18:00 Komoly Sámuel:  
  IVIG kezelés dysimmun neuropathiákban  
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 18:00-19:00  MIET Közgyűlés  
Az Ideggyógyászati Szemle „Legjobb közlemény 2011”  díjátadás  
Társaság nevének megváltoztatása, alapszabály módosítás, 

 tagság felújítás  
 
19:00-  Stroke Társaság közgyűlés 

 

 
November 23. Péntek  

08:00-09:30  Legérdekesebb eseteim….   
  Üléselnök: Csiba László, Harcos Péter 
 
08:00-08:20 Halász Péter:  
  Egy sikeres epilepszia műtét hozadéka a beteg és az én   
  életemben 
08:20-08:40 Gács Gyula:  
  Fiatal férfi hónapokig tartó papilladuzzanattal és   
  látásromlással 
08:40-09:00 Kopa János: 
  A régebbi idők orvoslásának mai tanulságai 
09:00-09:20 Török Pál:  
  Mellőzhető-e a betegek neuro- (psychiatriai) vizsgálata a  
  korszerű CT és MR készülékek idejében?  
   
09:30-11:00  Stroke 
  Üléselnök: Sas Katalin, Oláh László 
 
09:30-09:45 Nagy Zoltán: 
  EEG alapú képalkotó vizsgálatok a post-ischaemiás agyi reparatív 
  folyamatok követésére 
09:45-10:00 Valikovics Attila:  
  Elsődleges megelőzés - hagyományos és "új" kockázati tényezők 
10:00-10:15 Bereczki Dániel:  
  Acut stroke ellátás - a következő 5 év feladatai  
10:15-10:30 Csiba László:  
 Másodlagos prevenció - a véralvadásgátlás lehetőségei és új 

kérdései a modern antikoagulánsok hajnalán 
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10:30-10:45 Szapáry László:  
  Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos  
  prevenciójában 
10:45-11-00 Fekete István: 
  Supratentorialis agyi állományvérzések 
   
11:00-11:30  X faktor a medicinában  

Üléselnök: Csiba László  
 
11:00-11:15 Csanádi Zoltán:  
  Célkeresztben a Xarelto – új lehetőség az antikoagulációban  
11:15-11:30 Csányi Attila:  
  Egyszerű antikoaguláció pitvarfibrilláló betegeknél  
   
11:30-11:45  Szünet  
 
11:45-12:45  A Teva Magyarország Zrt. bemutatja: „Jöjj el, napfény!” című 

Copaxone szimpóziumát      
Üléselnök: Komoly Sámuel 
 

11:45-12:05  Takács István:  
Gyógyító napsugár, avagy D-vitamin hiány a neurológiai 
kórképekben 

12:05-12:25 Janka Zoltán: 
Latus apricum vitae in sclerose multiplici 

12:25-12:45 Bencsik Krisztina: 
  Hazai felmérés: Életminőség Copaxone-nal kezelt SM betegekben 
   
12:45-13:45  Ebéd  
   
13:45-15:15 Neuroimmunológia  
  Üléselnök: Bencsik Krisztina, Jakab Gábor 
 
13:45-14:10 Illés Zsolt:  
  Ellenanyag közvetített kórképek: Paraneoplasia, Limbikus  
  encephalitis  
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14:10-14:30 Rózsa Csilla:  
  Myasthenia gravis  
14:30-14:55 Csépány Tünde:  
  Kezelési algoritmusok SM-ben  
14:55-15:10 Illés Zsolt:  
  Neuromyelitis optica 
   
15:15-17:45  SM terápiák  
  Üléselnök: Illés Zsolt 
 
15:15-15:45 Komoly Sámuel:  
  "Jól jár, ha Fampyrat szed" - új, tüneti kezelés SM-ben 
15:45-16:15 Csépány Tünde:  
  "Ha nem segít az injekció, segíthet az infúzió" - Tysabri kezelés  
  Magyarországon 
16:15-16:45 Bencsik Krisztina:  
  Az SM progresszió markerei  
16:45-17:15  Kovács Tibor:  
  A dementia mint spektrum betegség  
17:15-17:45  Rózsa Csilla:  
  A sclerosis multiplex kezelésének rövid és hosszú távú   
  szempontjai 
   
17:45-19:05  Epilepszia   

Üléselnök: Arányi Zsuzsanna, Fekete István  
 
17:45-18:05 Janszky József:  
  Epilepsziás és az agykéreg fejlődési rendellenességeseinek új  
  klasszifikációja  
18:05-18:25 Clemens Béla:  
  EEG szerepe 2012-ben az epilepszia diagnózisában  
18:25-18:45 Szupera Zoltán:  
  Epilepsziák kezelési stratégiája  
18:45-18:55 Fabó Dániel:  
  Vagus stimuláció epilepsziában  
18:55-19:05 Kovács Norbert:  
  Mély agyi stimuláció (DBS) epilepsziában 
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20:00-  Fogadás a Hotel Lycium éttermében 
  Debrecen, Hunyadi u. 1-3. 
 
 

 
November 24. Szombat  

09:00-10:30  Genetika  
  Üléselnök: Jakab Katalin, Mechler Ferenc 
 
09:00-09:20 Hortobágyi Tibor:  
  Szemléletváltozás a patológiában  
09:20-09:40 Németh György: 
  Személyre szabott orvoslás az elmélettől a gyakorlatig  
09:40-10:00 Molnár Mária:  
  Neurológiai és psychiatriai betegségek genomikai predictiójáról  
10:00-10:20 Klivényi Péter:  
  Az extrapyramidalis betegségek genetikai diagnosztikus  
  lehetőségei  
 
10:30-10:50 Szakszon Katalin: 
  Niemann-Pick C - ritka neurodegeneratív kórkép két hazai  
  beteg kapcsán 
 
10:50 -11:15  Kávé szünet  
   
11:15-12:45  Alvás  

Üléselnök: Diószeghy Péter, Halász Péter 
 
11:15-11:35 Köves Péter:  
 Az alvás-ébrenlét szabályozás neurofiziológiája. Jellemző 

változások egyes alvás-ébrenlét zavarokban  
11:35-11:55 Szakács Zoltán:  
  A poliszomnográfia paramétereinek ismertetése és értelmezése  
11:55-12:15 Faludi Béla:  
  A noninvazív lélegeztetés szerepe és helyzete neurológiai  
  kórképekben  
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12:15-12:35 Magyar Tünde:  
  Az alvásfüggő légzészavarok szerepe a "silent" stroke   
  kialakulásában  
   
12:45-13:45  Pompe kór, mint kezelhető myopathia  

Üléselnök: Molnár Mária Judit 
 
12:45-13:00 Varga Edina:  
  Pompe-kórról röviden  
13:00-13:15 Molnár Mária Judit:  
  Pompe-kór diagnosztikája és differenciális diagnosztika  
  nehézségei  
13:15-13:30 Illés Zsolt:  
  Terápiás dilemmák a magyar betegek áttekintése kapcsán  
13:30-13:45 Jávor László:  
  A presymptomás diagnosztika klinikai előnyei saját esetünk  
  kapcsán  
  
13:45-14:45  Ebéd  
   
14:45-15:30  Határterületek  

Üléselnök: Szabó Sándor 
 
14:45-15:00 Bognár László:  
  Morbiditás csökkentése az Idegsebészetben  
15:00-15:15 Szikora István:  
  Az intracranialis recanalisatio acut strokeban  
15:15-15:30 Gulyás Balázs:  
  Molekuláris képalkotás a transzlációs medicinában  
   
   
15:30-15:45 Zárszó 
  Poszter díjak kiosztása 
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DE OEC I. Belgyógyászati Klinika tanterme 
SZAKDOLGOZÓI Program 

 

 
November 23. Péntek 

10:00-10:25 Zólyomi Ágnes:  
 A Szakdolgozói Szekció megalakulásának szükségessége, célja, 

törekvései 
10:25-10:35 Zólyomi Ágnes:  
 Az életmód szerepe a stroke kialakulásában 
10:35-10:45 Nyuzó Noémi: 
 Ápolónői feladatok a thrombolysis folyamatában 
10:45-10:55 Horváth Imréné:  
 Stroke betegek speciális ápolási kérdései 
 
10:55-11:15 Szünet 
 
11:15-11:25 Vér Csilla:  
 Alsóvégtag mobilizáló készülék fejlesztése és tesztelése akut 
 stroke betegek rehabilitációjában 
11:25-11:35 Szabó Gabriella:  
 Idős betegek rehabilitációs szempontjai a neurológiában 
11:35-11:50 Rácz Lilla:  
 Sclerosis multiplex epidemiológiája 
11:50-12:00 Virág Jánosné:  
 Immunmoduláns készítménnyel kezelt sclerosis multiplexes 
 betegek gondozása                              
12:00-12:10 Tasiné Illés Edit:  
 Sclerosis multiplex - „az ezerarcú kór” a kórházi ellátásban 
 
12:10-13:00 Ebéd 
 
13:00-14:00 Csépány Tünde: 

 A sclerosis multiplex kezelésének rövid és hosszú távú 
szempontjai 

14:00-14:10 Paluskáné Peterman Tünde:  
 A transcranialis mágneses ingerlés (MEP) bemutatása 
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14:10-14:20 Oláh Katalin:  
 Alvási apnoe syndromában szenvedő betegek átvizsgálása 
14:20-14:35 Sziklainé Héjja Mariann:  
 Az aphasia vizsgálata és terápiája 
14:35-14:45 Geleiné Gallai Annamária:  
 A myasthenia gravis betegségben szenvedők ápolása 
14:45-14:55 Kocsány Józsefné:  
 „Élet a Parkinson betegséggel” 
14:55-15:25 Nagy Helga:  
 „Duodopa kezelés Parkinson-kórban” 
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POSZTER absztraktok 

 
1. COL4A1 SPEKTRUM BETEGSÉGHEZ HASONLÓ ÚJ ÖRÖKLETES VASCULOPATHIA 
Gunda B1, Kovács T 1, Hornyák Cs 1, Bereczki D 1, Várallyay Gy 2, Rudas G 2, M Mine3, E 
Tournier-Lasserve3 
1 Neurológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest 
2 MR Kutató Központ, Semmelweis Egyetem, Budapest 
3 Laboratory of Molecular Genetics, Hôpital Lariboisière, Université Paris VII, Paris, France 

 
Háttér 
A basalis membránok egyik fő alkotórészét, a IV-es típusú kollagén alfa láncát kódoló 
COL4A1 gén mutációiról a közelmúltban derült ki, hogy autoszomális domináns módon 
öröklődő agyi kisérbetegséget okozhatnak más szervek (szem, vese, izom) változatos 
érintettségével együtt. A leggyakoribb felnőttkori fenotípust visszatérő agyállományi 
vérzések, diffúz subcorticalis ischemiás elváltozások és retina artériás anomáliák 
jellemzik. A mutációk egy körülhatárolt csoportja ettől kissé különböző, jellegzetes 
fenotípussal jár (HANAC =hereditary angiopathy with nephropathy, aneurysm and 
cramps), amelyet a szisztémás szervi manifesztációk dominálnak: vesecysták, hematuria, 
izomgörcsök emelkedett CK-val és gyakran kétoldali intracraniális aneurysmák. Egy fiatal 
beteg esetét mutatjuk be a fent említett elváltozások egyéni kombinációjával, akiben 
azonban a kérdéses gén (COL4A1) nem volt mutált. 
Módszerek 
Egy 29 éves vascularis rizikófaktorok nélküli férfibeteget vizsgáltunk visszatérő mély 
agyállományi vérzések miatt, amely váltakozó oldali motoros és sensoros 
hemiszindrómákkal járt. Apjának 23 évesen volt masszív subarachnoidealis vérzése egy 
arteria communicans anterior aneurysmából. Részletes labor-, szemészeti-, agyi MR- (T1, 
T2, FLAIR, GRE, DWI, MRA) és genetikai vizsgálatokat végeztünk. 
Eredmények 
Az MR különböző korú, kétoldali, subcorticalis agyállományi vérzéseket; leukoaraiosissal 
és multiplex mikrovérzésekkel járó súlyos agyi kisérbetegséget és az arteria carotis 
internák intracraniális szakaszának kétoldali aneurysmáit igazolta. A szemészeti vizsgálat 
során nem találtak eltérést. A laborvizsgálat mikroszkópos hematuriát, emelkedett CK 
értéket talált. A COL4A1 gén genetikai vizsgálata kóros mutációt nem talált. 
Következtetés 
Betegünkben az ismert COL4A1 betegségspektrum egy egyedülálló kombinációját 
találtuk a gén mutációja nélkül, ami felveti egy eddig ismeretlen, de igen hasonló 
funkciójú gén hibáját ebben a szisztémás kisérbetegségben. Ilyen lehet a COL4A2. 
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2. BŐRBIOPSZIÁVAL IGAZOLT CADASIL SYNDROMA ESETE 
Rácz L, Berényi E, Hortobágyi T*, Mezei Zs, Csiba L, Csépány T 
Debreceni Egyetem OEC, Neurológiai Klinika, *Neuropatológiai Tanszék, Debrecen 
 
Bevezetés 
A relapszussal járó klinika tünetek fiatal életkorban elsősorban sclerosis multiplex 
lehetőségét vetik fel, de gondos anamnézis esetén egyéb kórkép lehetőségét is vizsgálni 
kell. 
Módszer 
Egy 38 éves nő beteg esetét ismertetjük, akinek hirtelen jobb oldali faciobrachialis 
túlsúlyú hemiparesissel, dysarthriával indult a betegsége.  
Eredmények 
Koponya MRI vizsgálattal multifocalis fehérállományi 10-15 mm nagyságú, kamrára 
merőleges fokozott jelintenitású gócok ábrázolódtak. Szteroid kezelés mellett lassan 
javult. Fél évvel később perioralis és bal kar zsibbadás, 5 hónappal később lábgyengeség 
jelentkezett, majd Aspirin terápia mellett 4 évig panaszmentes volt. Ezalatt az időszak 
alatt a kontroll MRI vizsgálat progressziót nem jelzett. Vascularis rizikófaktorként oralis 
antikoncipiens szedés (17 éve) emelhető ki. Familiáris anamnézisben sclerosis multiplex 
kórismével kezelt édesanya szerepelt, akinek 67 éves korában enyhe cerebellaris ataxián 
kívül tünete nem volt, az MMSE 25-29 pont között ingadozott. Neki és lényegében 
panaszmentes 33 éves lány testvérének is koponya MRI felvételen multiplex kiterjedt, 
szimmetrikus fehérállományi laesióknak megfelelő eltérések voltak, jobb oldalon 
subinsularisan régi vascularis laesio is látszott. Felvetődött CADASIL (cerebralis autosom 
domináns arteriopathia subcorticalis infarctusokkal és leukoencephalopathiával) 
syndroma lehetősége, de Notch3 gén mutáció analízis vizsgálat megerősíteni nem tudta. 
Négy év után a kórházi felvételek száma fokozódott, a progresszió felgyorsult. 
Következtetés 
Fiatal életkorban induló, relapszusokkal és multiplex fehérállományi károsodással 
jellemezhető kórlefolyást nemcsak sclerosis multiplex okozhat. A bőrbiopsziában a kis 
véredények simaizom sejtjei környezetében kimutatható granularis osmiophil anyag 
(GOM) jelenléte diagnosztikus értékű lehet CADASIL syndroma esetében különösen 
akkor, ha a radiológiai és klinikai gyanút a genetikai vizsgálat megerősíteni nem tudja.   
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3. REVERSIBILIS CEREBRALIS VASOCONSTRICTIÓS SYNDROMA  
Jánvári A, Bodnár I, Diószeghy P 
Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza 
 
Bevezetés 
A reversibilis cerebralis vasoconstrictiós (RCVS) syndroma változatos tünetekkel, heves 
fejfájással járó betegség, aminek alapja az arteriák multifocalis, reversibilis szűkülete. 
Jelentkezhet neurológiai tünetekkel és neurológiai tünetek nélkül. Jelentőségét az adja, 
hogy ischaemiás vagy haemorrhagiás stroke is súlyosbíthatja a lefolyását.  
Esetismertetés 
Az 50 éves nő ictalisan kialakult súlyos fejfájás, szédülés miatt került felvételre. A 
koponya CT és a liquor vizsgálat a vérzést kizárta. A felvételét követő napon átmeneti 
jobb alsóvégtagi paresise volt. Az ezt követő napokban 200/ Hgmm körüli tensio 
kiugráshoz, szinte tűrhetetlenül felerősödő fejfájáshoz társulóan több alkalommal 
átmeneti alsóvégtag túlsúlyú, jobb oldali hemiparesise jelentkezett. Egy hét után 
járásképtelenséget okozó, súlyos, bal oldali végtaggyengesége alakult ki. A koponya MR 
friss ischaemias laesiót igazolt a bal arteria cerebri media ellátási területén. A 
transcranialis Doppler a tünetekkel ellentétes oldali arteria cerebri mediában emelkedet 
áramlási sebességet igazolt. A digitális subtractios angiographia kifejezett vasospasmust 
jelzett az arteria basilarison és a jobb arteria cerebri posterioron. A beteg fejfájása 
megszűnt, neurológiai statusa két hét alatt lényegesen javult, bár a control koponya MR 
felvételeken továbbra is látható a bal féltekei ischaemiás laesio. 
Következtetés 
Saját esetünk is azt igazolja, hogy a diagnosztikus nehézséget jelentő, ritkán előforduló 
RCVS általában önkorlátozó folyamat. Fiatal felnőtteken, subarachnoidalis vérzés 
gyanúját keltő, villámcsapásszerűen jelentkező fejfájás esetén, illetve heves fejfájással 
kezdődő, tisztázatlan eredetű stroke-ban kell gondolni rá.   
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4. KRÓNIKUS LUMBOSACRALIS RADICULITIS 
Deregi N, Horváth L, Diószeghy P 
Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza 
 
Bevezetés 
A lumbosacralis radiculitis ritka neurológiai megbetegedés, amit az esetek döntő 
többségében kétoldali lumbosacaralis radicularis és sphincter dysfunkció jellemez. Akut 
formáját a szakirodalom Elsberg szindrómaként említi. A krónikus lefolyású esetekről az 
irodalmi adatok szegényesek. A szerzők egy chronicus lumbosacralis radiculitis miatt 
kezelt 73 éves nő esetét ismertetik.  
Esetismertetés 
Fél éve kezdődött progresszív széklet és vizelet inkontinencia, fokozódó alsó végtagi 
ügyetlenség, kétoldali alszár zsibbadás miatt került felvételre. Vizsgálati leleteiből 
kiemelést érdemel a kétoldali renyhe Achilles reflex, az alsóvégtagok enyhe hypotoniája, 
a parciális széklet és vizelet inkontinencia.  
A laborvizsgálatok, a neurographia eredménye negatív volt. A kontrasztos lumbalis gerinc 
CT-n kifejezett degeneratív elváltozásokat lehetett látni. Lumbális liquorában jelentősen 
emelkedett volt a fehérje koncentráció. Steroid kezelés mellett inkontinenciája 
megszűnt. Egy hónap után panaszai recidiváltak, ezek steroid kezelést követően ismét 
javultak.  
Megbeszélés 
Betegünknél a jellegzetes, de nem pathognomicus tünetek mellett, az egyéb lehetséges 
diagnózisok kizárása után a magas liquor fehérje koncentrációra és a steroid kezelésre 
ismételten bekövetkező javulásra alapozva állapítottuk meg a lumbosacralis radiculitist. 
Az infekciós eredet hiányában az autoimmun aetiológia is felvetődik. Összefoglalva 
megállapíthatjuk, hogy sphincter dysfunkció, gáttáji és alsó végtagi paraesthesia 
hátterében a tüneteket nem magyarázó képalkotó lelet birtokában felvethető az Elsberg 
szindróma, vagy idült panaszok esetén krónikus lefolyású variánsának gyanúja. 
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5. MILLER FISHER SYNDROMA ÉS GUILLAIN-BARRÉ SYNDROMA UGYANABBAN A 
BETEGBEN 14 ÉVES KÜLÖNBSÉGGEL 
Szőke K, Arányi Zs, Takáts A, Bereczki D  
Neurológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest 
 
A perifériás idegrendszert érintő, akutan fellépő, antitest-mediált  állapotok számos 
betegséget foglalnak magukba. A mai felfogás szerint egymással részlegesen átfedő 
kórállapotok spektrumáról van szó, amelynek része a Guillain-Barré syndrome(GBS)  és a 
Miller Fisher szindróma (MFS) mellett több más betegség is. A bizonyítékok azt 
támasztják alá, hogy a GBS bizonyos változataiban és az MFS-ban az antitestek 
gangliozidok és gangliozid komplexek ellen képződnek, valamint hogy a klinikai kép és a 
molekuláris mechanizmus között összefüggés van. Nem meglepő ezek alapján, hogy a 
GBS és a MFS tünetei átfedhetnek.  
39 éves betegünknél Miller Fisher szindrómát diagnosztizáltunk elvégzett vizsgálataink 
(electroneurographia, liquorvizsgálat, negatív koponya MR) és a klinikum alapján. 
Tünetei súlyos, kétoldali ophthalmoparesis, ataxia, areflexia és dysarthria voltak. A serum 
anti-GQ1b antitestek is megerősítették a diagnózist. A fokozatos  rosszabbodás miatt 
plasmapheresis kezelést kezdtünk. A kezelés mellett tünetmentessé vált.  Anamnéziséből 
leginkább az emelendő ki, hogy 14 évvel korábban klinikailag klasszikus GBS miatt 
kezelték.  
Az eset rámutat , hogy a GBS visszatérhet ugyanabban a betegben MFS formájában is. 
Valószínű, hogy a GBS-ra, vagy variánsaira való fogékonyság fokozottabb bizonyos 
egyénekben. Ennek sajátos gangliozid felépítésükben lehet az oka. 
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6. LIMBIKUS ENCEPHALITIS – NMDA RECEPTOR ELLENES ANTITEST OKOZTA VAGY ÚJ 
VARIÁNS? 
Sipos I1, Arányi Zs1, Takáts A1, Várallyay Gy2, Illés Zs3, Bereczki D1 

1 Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest 
2MR Kutató Központ, Semmelweis Egyetem, Budapest 
3Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika, Pécs  
 
A 46 éves nőbeteget halmozott grand mal rohamok miatt vettük fel klinikánkra. 
Korábban súlyosabb betegsége nem volt, de a felvételét megelőző héten magas lázzal 
kísért felső légúti megbetegedése zajlott. Az első EEG vizsgálat frontális túlsúlyú 
intermittáló ritmikus generalizált delta aktivitást (FIRDA) igazolt, a koponya CT-n kóros 
eltérés nem látszott. Négy nappal később a betegnél élénk vizuális hallucinációkat 
észleltünk. Tudatállapota gyorsan rosszabbodott, zavarttá, később apatikussá, majd 
aluszékonnyá vált. Az ezt követően készített koponya MR vizsgálatok – felvételének 6. ill. 
10. napja – mindkét hippocampus területén magas T2 jelintenzitást mutattak ki. 
Onconeurális antitesteket (Hu, Yo, Ri, amphiphysin) a beteg szérumában nem találtunk. A 
CT vizsgálat a mellkasban és hasban tumoros elváltozást nem igazolt. A rutin liquor 
vizsgálat infekcióra nem utalt; a herpes simplex-PCR és más vírus-PCR vizsgálatok is 
negatív eredményt hoztak. A kezdetben adott antivirális terápiát elhagytuk,  és antitest 
mediálta limbikus encephalitis gyanúja miatt a betegnél öt alkalommal plazmaferezist 
végeztünk. A második plazmaferezist követően a hallucinációk megszűntek, a beteg 
éberré és részlegesen orientálttá vált, ugyanakkor jelentős rövid és hosszú távú 
emlékezetzavar alakult ki. A kontroll EEG-n az occipitális régió feletti túlsúllyal diffúz, 
aszinkron lassulás látszott. Habár a beteg megfigyelése során dyskinesiát nem észleltünk, 
a kezdeti görcsrohamok és a pszichózis figyelmünket az antitest okozta encephalitisek, 
mint pl. az NMDA receptor vagy a feszültség függő K-csatorna (VGKCh) ellenes antitest 
okozta  encephalitis irányába terelték. A beteg szérumából azonban sem a fentiek, sem 
más jelenleg ismert sejtfelszíni receptor ellenes antitest jelenléte nem igazolódott.  
Lehetséges tehát, hogy betegünknél egy eddig nem ismert, sejtfelszíni receptor ellen 
termelődött antitest okozta a megbetegedést.  
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7. A „NAGY IMITÁTOR”: NON-CONVULZÍV STATUS EPILEPTICUS KAPCSÁN FELISMERT 
NEUROSYPHILIS  
Lovadi E I, Gyimesi Cs, Janszky J, Sebők Á, Illés Zs  
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika, Pécs  
 
Előzmények 
Ismétlődő TIA (tranziens ischaemiás attack), tremor, dementia és krónikus gyulladásra 
jellemző liquorkép volt ismert a kivizsgálás céljából felvett 33 éves férfibetegünk 
kórtörténetéből. A felvétele másnapján kialakult non-convulzív status epilepticus 
megfigyelése adott új irányt a diagnosztikus gondolatmenetnek, és juttatott el 
bennünket a helyes diagnózisig, bár ezt már közel 5 évvel megelőzte az első tünetek 
jelentkezése, és a beteg orvoshoz fordulása.  
Anyagok és módszerek 
Esetünk kapcsán végiggondoljuk, hogy a tünetek helyes értelmezésével, és az ezek 
hátterében álló okok szisztematikus vizsgálatával hogyan juthatunk el időben a syphilis 
diagnózisához, milyen tünetek esetén érdemes felvetni e ritka betegséget és hogyan 
ismerhetjük fel a tünetek valódi természetét - vagyis, hogyan kerülhetjük el a „Nagy 
Imitátor” csapdáit.  
Eredmények 
Mind a fiatal felnőttkorban újonnan jelentkező epilepsziás rohamok, mind a fiatal kori, 
gyors kialakulású dementia kivizsgálása során gondolni kell neuroinfectióra, így syphilisre 
is.  
Következtetések 
Az anamnézisben szereplő, rövid ideig tartó, neurológiai kiesési tünetekkel járó 
rosszullétek retrospektíve inkább epilepsziás, mint vascularis eredetűnek tarthatóak, az 
epilepsziás eredet korábbi felvetése segíthette volna a gyorsabb diagnózist. 
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8. RAPIDAN PROGREDIÁLÓ DEMENCIA – SPORADIKUS CREUTZFELD-JAKOB KÓR ESETE 
Rum G, Nagy I, Csányi A 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Neurológiai osztály, Győr 
 
Az emberi prionbetegségek közé sorolt Creutzfeld-Jakob-betegség magas előfordulási 
gyakorisággal bír a gyorsan progrediáló demenciák között.  
Sporadikus formája demencia és kortikális (pl. afázia), kisagyi, extrapyramidalis, 
psychiátriai tünetek elegyét képezheti.  
Rendszerint az 5.-7. dekád betegsége, incidenciája 1-2/millió fő évente. Férfiakat és 
nőket hasonló arányban érint. A betegség átlagos túlélési ideje 5 hó, a betegek 85%-a 1 
éven belül elhalálozik.  
Szerzők egy 67 éves nőbeteg 2 hónapos kórtörténetét mutatják be, az ictalisan induló 
szótalálási zavartól valamint járási nehezítettségtől, a post mortem szövettanilag és 
immunhisztokémiailag megerősített diagnózis felállításáig, differenciálva az egyéb rapid 
lefolyású demenciáktól.   
 
  



 
MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA 22 

9. A NEUROLEPTIKUMOK MELLETT JELENTKEZŐ TARTÓS AKINETIKUS-RIGID 
SZINDRÓMA WILSON-KÓR TÜNETE LEHET  
Aschermann Zs1, Szalay F2, Komoly S1,4, Illés Zs1,3,4,5 
1Neurológiai Klinika, Pécsi Tudományegyetem, Pécs 
2I. sz. Belgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest 
3Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, PTE, Pécs 
 4MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
5Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
 
Két esetet ismertetünk, ahol a neuroleptikus kezelés mellett tartós akinetikus-rigid 
tünettan alakult ki, és ennek hátterében Wilson-kórt diagnosztizáltunk. Az egyik esetben 
a májfunkciós laboratóriumi paraméterek fiziológiásak voltak. Mindkét esetben a 
tünettant kezdetben a neuroleptikumok mellékhatásának tartották, de a tünetek 
perzisztáltak a kezelés felfüggesztése után is. Az egyik esetben a T2-súlyozott agyi MRI 
kétoldali hiperintenzitást jelzett a bazális ganglionokban. Az eseteink arra utalnak, hogy a 
Wilson-kór egy részében a dopamin receptor antagonisták provokálhatják az akinetikus-
rigid neurológiai tüneteket, feltehetően a dopaminerg neuronok érintettsége miatt. Ezért 
fiatal betegekben a neuroleptikumok mellett jelentkező perzisztáló akinetikus-rigid 
mellékhatások a Wilson-kór kizárását igénylik még a betegségre nem gyanús esetekben 
is. 
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10. CSONTMETASTASIS PROVOKÁLTA EPILEPSIÁS ROHAMOT OKOZÓ KRÓNIKUS 
LYMPHOID LEUKEMIÁS, MERKEL-SEJTES CARCINOMÁBAN SZENVEDŐ BETEG 
KÓRTÖRTÉNETE   
Folyovich A1, Majoros A1, Pánczél G2, Pápai Zs3, Rudas G4, Barna G5, Bérés-Molnár K A1, 
Vadasdi K1, Horváth E1 
1Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Neurológiai Osztály – Stroke 
Centrum 

2Országos Onkológiai Intézet 

3Magyar Honvédség Honvéd Kórház 
4Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont 
5Semmelweis Egyetem I. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 

 
Előzmények 
A Merkel-sejtes carcinoma (MCC) ritka elsődleges neuroendocrin tumor, mely agyi 
áttétet szintén ritkán ad. A chronikus lymphoid leukamia (CLL) hajlamosító betegség 
MCC-ra. Eddigi közlemények szerint a betegség agyi propagatiojára fejfájás, neurológiai 
kiesési tünetek hívják fel a figyelmet.    
Beteg és módszer 
A 62 éves nőbeteg anamnesiseben 10 évvel korábban diagnosztizált, majd kezelt, 
egyensúlyban levő CLL szerepelt. 2 évvel korábban a jobb felkarról klinikailag 
atheromának tűnő elváltozást távolítottak el, mely recidívált. A szövettan 
immunhisztokémiai vizsgálatokkal alátámasztva  MCC-t igazolt. Sentinel nyirokcsomó-
biopsia MCC-től származó infiltrátumot nem mutatott, CLL propagatiót találtak. Jobb 
axillaris blokkdissectio történt. A kombinált kemoterápia, majd sugárterápia történt. 
Neurológiai felvételére első GM rosszullét miatt került sor.  
Eredmények 
A beteg statusában gócjel nem volt. Laboratóriumi leletében lymphocytosis, 
thrombocytopenia, anaemia volt, kenetben Grumpecht árnyékokat találtak. Koponya CT 
felvételén atrophia ábrázolódott, tumor nem igazolódott. Koponya MR, MRA jobb 
parietalisan és bal frontalisan csontmetastasisokat ábrázolt, melyek komprimálták az 
agyat. EEG-n jobb féltekei laesios tünet volt, izgalmi tünet nem jelent meg. Rutin 
liquorlelet kórosat nem mutatott, a liquor-cukor tartalom azonban csak 50,1 %-a volt a 
szimultán mért vércukornak. A vér-liquor gát (VLG) intakt volt, intrathecalis IgG 
synthesist igazolni nem lehetett, azonban oligoclonalis gammopathiaja (OGP) definitív 
volt. Liquor flow-cytometria MCC metastasis egyértelmű leletét nem adta, CLL csak a 
periférián volt jelen, ahol a sejtek 50%-a mutatott ennek megfelelő fenotypust.  
Következtetés 
A beteg kórtörténete még a ritka, agyban metastasist adó MCC esetek között is egyedi. 
Anamnesiseben a CLL bizonyított. Neurológiai kiesési tünete nem volt, a háttérben 
compressiot okozó csontmetastasist találtunk.   
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11. AGYI METASTASIS OKOZTA KÉZCSOMÓ KÁROSODÁS MIATT KIALAKULT IZOLÁLT 
FELSŐ VÉGTAGI BÉNULÁS  
Folyovich A1, Varga V1, Várallyay Gy2, Kozák L2, Bakos M3, Scheidl E1, Vadasdi K1, Béres-
Molnár K A1, Horváth E1 
1Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Neurológiai Osztály – Stroke 
Centrum 

2Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont 

3Szent János Kórház Radiológiai Diagnosztikai Osztály 

 
Előzmények 
Az ún. kézcsomó („hand knob”) a gyrus precentralis körülírt területe, melynek 
károsodása izolált felső végtagi paresist okoz. A ritkán előforduló tünetegyüttes oka 
szinte kizárólag lacunaris infarctus. A károsodás peripherias idegkárosodás gyanúját 
keltve megtévesztő tüneti képet ad, differenciáldiagnosztikai nehézséget jelent.    
Beteg és módszer 
A 70 éves férfibeteg anamnesiseben alsó végtagi mélyvénás thrombosis, hypertonia, 
hypercholesterinaemia, non-signifikáns aorta stenosis és LAD szűkület szerepelt. 
Neurológiai felvételére a bal felső végtag izolált gyengesége, ügyetlensége miatt került 
sor. Csuklója lógott, fogni nem tudott. Érzéketlenséget, zsibbadást nem panaszolt.  
Eredmények 
Statusaban a carotisok felé vezetődő zörejt hallottunk. A bal felső végtagban distalisan 
súlyosan paresis, a bal oldali végtagokban min. reflexaccentualtság volt. Érzészavart, 
egyéb eltérést nem találtunk. Neuropsychológiai vizsgálat során a Lurija-féle alteráló 
motoros szekvenciában elmaradás mutatkozott. Laboratóriumi paramétereiben kissé 
emelkedett vércukortól eltekintve kóros nem volt. Natív és kontrasztos koponya CT jobb 
oldalon temporalisan, parietalisan szabálytalan alakú, fokozott kontraszthalmozást 
mutató képleteket igazolt. Koponya MR metastasist talált jobb oldalon a gyrus 
precentralisban a kézcsomónak megfelelően, a parietalis, a temporalis lebenyben is. 
EMG/ENG során kóros nem mutatkozott. Nyaki erek duplex UH vizsgálata során körülírt 
atheroscleroticus plaque, keringészavar egyik oldalon sem volt. Mellkas CT a bal tüdő X. 
szegmentumában tumort igazolt nyirokcsomó conglomeratummal. Oncoteam véleménye 
alapján a beteget pulmonológiai osztályra helyeztük bronchoscopos szövettani 
mintavétel céljából. 
Következtetés 
A beteg izolált felső végtagi paresise hátterében az ún. kézcsomót érintő károsodás 
igazolódott. A kórtörténet különös ritkaságát adja, hogy ez nem vasculáris károsodás, 
hanem agyi metastasis következménye volt. A primer folyamat malignus tüdődaganat 
volt.  
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12. DYSGEUSIA - A SCLEROSIS MULTIPLEX RITKA, KELLEMETLEN TÜNETE 
Jóri Birkás A, Solymosi D 
Szent István Kórház, Neurológia 
Szent István Kórház, Radiológia 
   
A dysgeusia az ízérzés zavarával vagy inger nélküli ízérzéssel járó rendellenesség. A 
dysgeusia és az ízérzési zavarok a sclerosis multiplex ismert, de nem gyakori szimptomái. 
A gusztációs zavarokat leírták mind krónikus, progresszív formában, mind relapszus 
fázisában egyaránt. 
  
Az ízérzés zavarainak leggyakoribb oka: 
1. kemoterápia 
2. cinkhiány 
3. gyógyszerek, drogok 
4. lokális eltérések (atrófia, sérülés, a nyálelválasztás zavara) 
5. Idegrendszeri károsodás 
- perifériás léziók (n.facialis, glossopharyngeus, vagus) 
- centrális idegrendszeri okok:az ízérzőpálya sérülése: az agytörzs- 
n.tract.solitarius-thalamus-kortikális reprezentáció bármely szakaszán 
  
Diagnosztikus módszerek: 
1. Gusztatoros tesztek: 3 csepp teszt, küszöbfeletti ingerlés-teszt 
2. Képalkotók: MR, fMR, PET 
  
36 éves sclerosis multiplexes nőbetegünk esetét ismertetjük, akinél relapszus fázisban 
ízérzészavar (fémes íz érzése, hypogeusia - melyet gustatoros tesztek igazoltak) 
jelentkezett. A tünetek agytörzsi demyelinizációs léziókkal álltak összefüggésben. A 
relapszus alatt készült MRI vizsgálat eredménye és klinikai tünetek korreláltak.  
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13. „ÁLLJUNK MEG EGY SZÓRA” – RITKA KÓRKÉPEK DIAGNOSZTIKÁJA EGY 
FELGYORSULT VILÁGBAN. ESETISMERTETÉS 
Czigler B1, Rásonyi T1, Szabó T1, Köves Á1, Zsigmond I2, Molnár M J3  
1Bajcsy Zsilinszky Kórház Neurológia, Budapest 
2Bajcsy Diagnosztikai Központ, MR Kutatóközpont 
3SE Molekuláris Neurológiai Központ 
 
Előzmény 
A sürgősségi osztályok néhány óra alatt teljes diagnózis felállítására, a beteg emissziójára 
törekszenek. Három betegünk kórtörténetével azt kívánjuk bemutatni, hogy ritka 
betegségek esetén a „gyors” kivizsgálás legfeljebb irányt mutathat, de tévútra is vihet.  
Anyag és módszer 
56 éves férfit rapidan progradiáló dysarthria, dysphagia miatt, lacunaris infarctusokat 
mutató MR–rel vettük fel. Fokozatosan aphonia, anartria, tetrapyramis tünetek, ataxia, 
nyelvben myoclonus, és progradialó tudat viglitas zavar alakult ki. Paraneoplasias 
kórképet, AIDS-t, encephalitist kizártunk, a klinikai kép alapján Jacob -Creutzfeldt 
betegség merült fel, de EEG csak a 6. alkalommal lett pozitív, kontroll MR is vascularis 
kórképként került leírásra. Neuroradiológiai konzultáció adta meg a klinikummal azonos 
diagnózist. 
37 éves, egészséges 31. hetes gravida akutan fellépő aphasia, jobb hemiparesis, átmeneti 
tudatzavar miatt került SBO-ra. Acut MR fronto-temporalis tulsulyu diffuz fehérállományi 
magas T2 jeladást mutatott, tigroid mintázattal Ischaemias strok-ra jellemző eltérés nem 
volt, felmerült osmotikus ill meteachromasias leukodystrhophia. Neurológiai tünetei 
átmenetiek voltak, sectio cesareaval egészséges gyermeket szült, azóta is tünet és 
panaszmentes. Genetikai vizságlatok a NOTCH3 én patogen mutációja alapján CADASIL 
betegséget igazoltak.  
52 éves férfi 1998: cc, pulm. 1999: CLL miatti cytostaticus kezelés. 2011: bal 
hemianopsiat okozó jobb occipitalis cerebralis tumoként leirt elváltozással vettük fel. 
Idegsebészeti vélemény: tumor nem egyértelmű. Más neurológiai tünete nem lévén 
koponya MR –re előjegyeztük, eközben dyspnoe miatt tüdőosztályra került, itt tudat 
vigilitása romlott, koponya CT nem változott. Osztályunkra soporosus tudatállapotban 
egyéb érdemi góctünet nélkül került vissza: MR diagnózis: PML  
Következtetés 
Mindhárom betegnél közös hogy, a klinikai kép változásának észlelése, az ehhez igazított 
ismételt, magas szintű, képalkotó diagnosztika elengedhetetlen. „Rutin” helyett meg kell 
állni, társszakmákkal együtt „nyomozva”, addig nem nyugodni, amíg biztos diagnózisunk 
nincs. 
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14. FRONTALIS LOBOTOMIA SCHIZOPHRENIÁBAN – KLINIKOPATOLÓGIAI 
ESETBEMUTATÁS  
Szepesi R, Egervári K, Fekete I, Berényi E, Méhes G, Csiba L, Hortobágyi T 
Debreceni Egyetem OEC, Neurológiai Klinika, Debrecen 
 
Bevezetés 
A tanulmány egy 80 éves nőbeteg esetének klinikopatológiai feldolgozását mutatja be. A 
beteg 50 évvel ezelőtt paranoid schizophrenia miatt frontalis lobotomián esett át. 
Eredmények 
A klinikai adatok szerint a lobotomiára gyógyszeres therapiára nem reagáló paranoiditas 
és aggresszivitás miatt került sor. A lobotomiát követően a beteg tünetei mérséklődtek, 
bár a későbbiekben is Elmeszociális Intézetben élt. Halálához pneumonia vezetett. A 
boncolás során elsősorban a fehérállományban láttunk eltéréseket. A legkifejezettebb 
elváltozás a frontalis lebeny bilateralis cysticus elváltozása, az agyféltekék rostralis 
felében észlelhető kiterjedt fehérállomány csökkenés és a thalamus atrophia volt.   
Megbeszélés 
A frontalis lobotomia már csak történelmi beavatkozás, az 1960-as évek előtt végezték 
pszichiátriai betegek gondosan kiválogatott csoportján, elsősorban kifejezett, 
gyógyszeres therapiára nem reagáló frontalis lebeny szindromás betegeken. A 
klinikopatológiai esetbemutatások ebben a témában meglehetősen ritkák. A jelenlegi 
eset különlegességét azonban nem csak az elvégzett beavatkozás ténye, hanem az 50 
éves túlélés adja és mindenképpen információval szolgál a frontalis lebeny 
fehérállományi összeköttetéseit, valamint az adott beavatkozás által okozott morfológiai 
eltéréseket illetően.  
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15. A NEUROPATOLÓGIAI VIZSGÁLÓMÓDSZEREK SZEREPE - ÁTTEKINTÉS EGY 
ESETISMERTETÉS KAPCSÁN 
Csonka T1,3, Szepesi R2, Bidiga L1, Péter M4, Klekner Á5, Hutóczky G5, Csiba L2, Méhes G1,3, 
Hortobágyi T1 
1Debreceni Egyetem OEC, Patológiai Intézet, Neuropatológiai Tanszék 
2Debreceni Egyetem OEC, Neurológiai Klinika, Debrecen 
3Debreceni Egyetem OEC, Patológiai Intézet, Debrecen 
4Debreceni Egyetem OEC, Radiológiai Klinika, Debrecen  
5Debreceni Egyetem OEC, Idegsebészeti Klinika, Debrecen 
 
Herpes simplex vírus okozta agyvelőgyulladás (HSVE) egy ritka, életveszélyes betegség. A 
klinikai tünetek változatosak és gyakran félrevezetőek az etiológiát illetően.  
 A lakosság nagy aránya szeropozitív, emiatt az aktuális antitest titer nem diagnosztikus 
és az emelkedés kimutatásához több hétre van szükség. A korai diagnózis és a mielőbbi 
terápia fontos. A molekuláris diagnosztikai lehetőségek és képalkató vizsgálatok előtt 
gyakran többször is szükség volt agybiopszia végzésére és szövettani azonosításra. 
Manapság a  polimeráz láncreakciós (PCR) vizsgálat végleges diagnózist adhat, némely 
esetben még mindig szükség van neuropatológiai megerősítésre. 
Közleményünkben egy 25 éves férfi esetét mutatjuk be, akinek betegsége fokális 
epilepsziás tünetekkel kezdődött. A kórházi bennfekvése során nem volt végleges 
diagnózis, a beteg tüneti kezelést kapott és a tünetek jelentkezése utáni 10. napon 
meghalt. A kórboncolás és az azt követő neuropatológiai vizsgálat biztos diagnózist 
eredményezett.  
A cikkünkben bemutatott diagnosztikai lehetőségek és algoritmus segítséget nyújthatnak 
a vírusos agyvelőgyulladások kórismézéséhez, valamint a lehetséges kiegészítő 
vizsgálatokra is ráirányítják a figyelmet. 
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16. THROMBOLYSIS MENSTRUÁCIÓ ALATT - KÉT ESET ISMERTETÉSE 
Iljicsov A1, Ertsey Cs1, Sipos I1, Csépány É1, Simó M1, Ilniczky S1, Várallyay Gy2, Szél I3, 
Bereczki D1  
1Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest 
2Semmelweis Egyetem Szentágothai MRI Kutató Központ, Budapest 
3Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest 
 
Bevezetés 
Az aktív, nem komprimálható vérzés szerepel az intravenás thrombolysis ellenjavallatai 
között. Azonban csak kevés adat ad támpontot abban a klinikai döntéshelyzetben, 
amikor egy menstruáló nőbetegben alakulnak ki neurológiai góctünetek, akut agyi 
ischaemia következtében. Két esetet mutatunk be, amikor menstruáció alatt végeztünk 
sikeres intravenás thrombolysist. 
Esetbemutatás 1. 
Egy 48 éves, dohányos nőbeteget vettünk fel, aki antidepresszáns kezelés alatt állt, és 
korábban több alkalommal kísérelt meg öngyilkosságot. Vizsgálatakor jobb oldali súlyos 
fokú hemiparesist, hemihypaesthesiát, hemianopiát, tekintésbénulást és globalis 
aphasiát észleltünk (NIHS skála érték 19). Menstruált, amelynek kezdetéről nem állt 
rendelkezésre információ. A thrombolysis elvégzését követően nem erősödött a 
menstruációs vérzés, és a kontroll haematocrit-érték a normál tartományban maradt. A 
kontroll koponya CT vizsgálat subacut infarctust igazolt a bal oldali a. cerebri media 
(ACM) ellátási területén. Az emboliaforrás, coagulopathia, illetve ACM-szűkület 
irányában végzett részletes vizsgálatok nem találtak kóros eltérést. Komplex 
rehabilitációt követően önállóan járóképessé vált, de továbbra is jobb felső végtagi 
paresis és motoros aphasia észlelhető.  
Esetbemutatás 2. 
Egy dohányos, hypertonia miatt kezelt 48 éves nőbeteget bal oldali, enyhe fokú 
hemiparesis, dysarthria és aluszékonyság miatt vettünk fel (NIHS skála érték 5), 
menstruációja harmadik napján. Az akut és a kontroll koponya CT vizsgálatok nem 
mutattak kóros elváltozást. A thrombolysis során tünetei jelentősen javultak, egy héttel 
később tünetmentes volt. A menstruációs vérzés nem erősödött, és a kontroll 
haematocrit-érték normális maradt. A tünetek kezdetétől számított harmadik napon 
végzett koponya MR vizsgálat lacunaris infarctust ábrázolt a jobb oldali thalamusban. A 
laborvizsgálatok hyperlipidaemiát igazoltak.  
Következtetés 
A bemutatott esetek rámutatnak, hogy nem kell a fennálló menstruációs vérzés miatt 
automatikusan megfosztani a nőbetegeket a thrombolysis lehetőségétől.  Ehelyett az 
adott eset gondos mérlegelése szükséges, a kockázatok és a lehetséges előnyök 
figyelembevételével. 
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17. ESET ISMERTETÉS: A FOLYAMATOS INTESZTINÁLIS LEVODOPA INFÚZIÓS KEZELÉS 
KEDVEZŐ HATÁSA A SÚLYOS ORTOSZTATIKUS HIPOTÓNIÁRA 
Nagy H, Takáts A, Bereczki D 
Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest 
 
Bevezetés 
Idiopathiás Parkinson-kórban a krónikus levodopa használat későbbi motoros 
komplikációkkal társul. Előrehaladott Parkinson-kórban a levodopához kötött motoros 
komplikációk kezelése a striatális dopaminerg receptorok folyamatos dopaminerg 
stimulációján alapul, ilyenek az elhúzódó, lassú felszívódású gyógyszerformák, a subcutan 
folyamatos adagolású apomorphin infúzió, a folyamatos intesztinális adagolású levodopa 
infúzió és a mélyagyi stimulációs módszerek. A betegek a motoros tünetek mellett 
számos nem-motoros tünettől is szenvednek. Az egyik leggyakoribb autonom zavar az 
ortosztatikus hipotónia.  
Esetismertetés 
Egy 76 éves, korábban karmester foglalkozású beteg, 10 éve szenved Parkinson-kórban, 
levodopa terápiáját már a betegség kezdetén elkezdték. Néhány éve fokozatosan 
súlyosbodó motoros fluktuáció alakult ki, ami fluktuáló nem-motoros tünetekkel társult. 
Legsúlyosabb nem-motoros tünete az akár ülő pozícióban is fellépő ájulással járó súlyos 
orthosztatikus hipotónia, ami megfigyelésünk szerint az OFF állapotokban lépett fel.  A 
napi többszöri esések és ájulásos rosszullétek miatt a beteg folyamatos felügyeletet 
igényelt, valamint jelentősen rosszabbodott a beteg életminősége. A különböző orális 
antiparkinson terápiák sem tudták stabilizálni állapotát, ezért folyamatos adagolású 
intesztinális levodopa terápiát kezdtünk el 2011 decemberben. 
Eredmények 
A kezelés bevezetése után a motoros fluktuáció jelentősen javult, a beteg 
mozgásteljesítménye egyenletesebbé és stabilabbá vált. Ezen kívül a gyakori esések és 
ájulásos rosszullétek csaknem teljesen megszűntek, a beteg nem igényel állandó és 
folyamatos felügyeletet, valamint újra elkezdett zongorázni. 
Következtetés 
A folyamatos dopaminerg stimulációt közelítő folyamatos intesztinális adagolású 
levodopa a motoros komplikációk mellett a nem-motoros tüneteket is jelentősen 
javította, esetünkben az OFF-hoz kötött ortosztatikus hipotóniát. 
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18. SUSAC SZINDRÓMÁS ESETEINK  
Ádám I,  Szegedi A, Csányi A 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Neurológiai osztály, Győr 
 
A Susac szindrómát J. O. Susac-ról nevezték el, aki 1979-ben írta le először ezt a 
betegséget. Ritka autoimmun kórkép, amely jellegzetes klinikai triászból áll: látászavar, 
idegi halláscsökkenés és encephalopathia. A betegség oka a retina, cochlea és az agy 
autoimmun eredetű microangiopathiája. Mivel a klinikai tünetek időbeli jelentkezése 
egymástól távol eshet, és a klinikai kép sokrétű, ez megnehezítheti a diagnózist. Két 
esetünk bemutatásán keresztül szeretnénk felhívni a figyelmet erre a ritka kórképre. A 
helyes és gyors diagnózis mindenképpen fontos, mivel a Susac szindróma gyógyítható! 
 
Röviden a betegeinkről: 
Első esetünk egy 59 éves férfi, akit 2009. decemberében kezeltünk osztályunkon 2-3 
hónapja tartó progresszív fejfájás majd homályos látás, ezt követően jelentkező 
személyiségváltozás, gyors dementálódás és kétoldali, jobb túlsúlyú idegi 
halláscsökkenés miatt. Részletes kivizsgálás (koponya MR, liquorvizsgálat, szerológiák, 
immunológia, EEG, audiológia, FLAG) és a klinikum alapján Susac szindrómát 
véleményeztünk. Nagy dózisú parenteralis szteroid kezelés, majd per os methyl-
prednisolon és azathioprin terápia hatására csaknem teljes tüneti remissziót értünk el, 
tartósan enyhe fokú hypacusis maradt vissza. Közel 3 év követéses koponya MR 
felvételeit is bemutatjuk. 
 
Második betegünk 68 éves férfi. 
2012 májusában kezdődő, progresszív jellegű személyiségváltozás, enyhe fokú kognitív 
deficit, kétoldali végtag-és törzsataxia, majd egy hónappal később jelentkező bal oldali 
idegi halláscsökkenés, bal szemen észlelt  homályos látás miatt vizsgáltuk. 
Az elvégzett vizsgálatok alapján( MRI, immunológia,audiológia, szemészet) valamint a 
klinikum alapján Susac szindrómát véleményeztünk. Parenteralis , majd per os steroid 
kezelés mellett állapota javul. 
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19. T SEJT VÁLASZ NATALIZUMAB TERÁPIA SORÁN KIALAKULÓ PML LÉZIÓBAN: A KORAI 
KORTIKOSZTEROID KEZELÉS JELENTŐSÉGE AZ IMMUNREKONSTITÚCIÓS GYULLADÁSOS 
SZINDRÓMA MEGELŐZÉSÉBEN 
Jakab G1, Barsi P2, Oláh R1, Mayer I1, Kovács G G3, Illés Zs4,5,6 
1Neurológiai Osztály, Uzsoki utcai Kórház, Budapest 
2MR Kutató Központ, Semmelweis Egyetem, Budapest 
3Institute of Neurology, Medical University of Vienna, Vienna, Austria 
4Klinikai és Kísérletes Neurolimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, PTE, Pécs 
5MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
6Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
 
Háttér 
A sclerosis multiplexben (SM) alkalmazott natalizumab (Tysabri) kezelés legsúlyosabb 
mellékhatása az opportunista JC vírus (JCV) által okozott progresszív multifokális 
leukoencephalopathia (PLM), mivel az 4-integrin elleni humán monoklonális ellenanyag 
kezelés az immunvédekezésben fontos T sejtek belépését gátolja az agyba; a natalizumab 
plazmaferezissel történő eltávolítása után azonban súlyos immunrekonstitúciós 
gyulladásos szindróma (IRIS) jelentkezik a PML betegek döntő részében.  
Módszer 
SM miatt évek óta Tysabri kezelést kapó betegünk atípusos tüneti rosszabbodása 
(látótérkiesés, kognitív zavar) hátterében koponya MR vizsgálat PML-t vetett fel, de a 
liquor PCR JCV kópiaemelkedést nem jelzett. Agybiopsziát követően immunhisztokémiát 
végeztünk, a perifériás vérben pedig flow cytometriával vizsgáltuk a T sejt integrinek 
natalizumab általi lefedettségét. 
Eredmények 
Az anti-SV40 immunhisztokémia igazolta a PML-t, melyet egy második, érzékenyebb PCR 
is alátámasztott. Bár a perifériás T sejtek több mint 90 %-a szaturálva volt 
natalizumabbal, a fertőzött területen CD4+ és CD8+ T sejtek jelenlétét mutattuk ki.  
Megbeszélés 
Az IRIS nem a natalizumab eltávolítás következménye, hanem a JCV elleni immunválasz 
az agyban már elindul a natalizumab kezelés alatt. A natalizumab eltávolítása után a már 
zajló gyulladás miatt a T sejtek belépésével az immunválasz aránytalanul fokozódik, és a 
fertőzött oligodendrocyták elpusztítása súlyos szöveti léziót okoz, mely az IRIS tüneteiért 
felelős. Ezért indokoltnak tartjuk natalizumab kezeléshez társuló PML fertőzés esetén 
kortikoszteroid kezelés elkezdését már a plazmaferezis előtt vagy alatt, majd csökkentett 
dózisban elnyújtását hónapokig. Feltételezzük, hogy így az IRIS súlyossága mérsékelhető; 
ennek megfelelően 2 beteg korai szteroid kezelését is ismertetjük. 
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20. MOZGÁSZAVARRAL JÁRÓ PARANEOPLASIÁS KÓRKÉPEK 
Lengyel A1, Tóth A2, Boczán J1 

1Debreceni Egyetem OEC, Neurológiai Klinika, Debrecen 
2Debreceni Egyetem OEC, Kardiológiai Intézet, Debrecen 
 
A paraneoplasiás betegségek az idegrendszer különböző részeit eltérő gyakorisággal 
érintik. A paraneoplasiás eredetű mozgászavarok az irodalomban extrém ritkák. Két ilyen 
esetről számolunk be. 
1. eset: A 71 éves nőbeteg anamnesisében térdműtét, válltörés, GERD és 
cholecystectomia szerepel. 2010-ben kétoldali látásromlás jelentkezett, melyet 
ischaemiás eredetűnek véleményeztek. Szintén 2010 óta fokozatosan akaratlan 
choreiform mozgások jelentkeztek mindkét testfélen, valamint járása bizonytalanná vált. 
Koponya MRI-n eltérés nem volt. Lumbalisan vett liquorában normális sejtszám mellett 
emelkedett IgG és IgG index volt látható. Tisztított onconeuralis fehérjék dot blot 
vizsgálata a beteg szérumában és liquorában anti-CRMP5 jelenlétét mutatta. A tumor 
markerek között kis mértékben emelkedett CEA volt detektálható. Mellkas CT vizsgálat 
lágyrész denzitású térfoglalást mutatott a mediastinumban, melynek szövettani 
vizsgálata neuroendocrin tumort véleményezett. Kemotherapiát követően a 
mediastinalis térfoglalás regrediált, a beteg neurológiai tünetei javultak. 
2. eset: A 81 éves nőbeteg anamnesisében hypertonia, hypothyreosis, paroxysmalis 
pitvarfibrillatio, sigmoiditis, nem szignifikáns areteria carotis interna stenosis ismert. 
2010-ben járása apróbb léptűvé, csoszogóvá vált. 2011-ben uroinfectiot követően 
mozgásteljesítménye drámaian csökkent, bradykinesia, kifejezett pulsios tünetek, 
járásképtelenség, meglassultság jelentkezett. Koponya CT-n atrophia cerebri et cerebelli-
n kívül kóros nem volt. Tisztított onconeuralis fehérjék dot blot vizsgálata a beteg 
szérumában anti-Ri jelenlétét mutatta. Magas plazma adrenalin, noredrenalin értékek 
alapján neuroendocrin tumor lehetősége merült fel. Hasi CT a bal ovariumban írt le 
térfoglalást, felmerült májmetastasis lehetősége is. További vizsgálatokat a beteg 
egyelőre nem vállalt. Anti-Parkinson therapia mellett neurológiai tünetei javultak.  
Acutan- subacutan progrediáló mozgászavar esetén érdemes paraneoplasiás eredetre 
gondolni. Az onconeuralis antitestek vizsgálata nagy segítséget nyújt a folyamat 
paraneoplasiás hátterének igazolására. 
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21. NAGYDÓZISÚ INTRAVÉNÁS IMMUNGLOBULIN KEZELÉS MYASTHENIA GRAVISBAN 
Magyar Zs, Diószeghy P 
Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza 
 
A myasthenia gravis az egyik legjobban ismert, antitest mediált autoimmun betegség. Az 
antitestek az izom nicotinerg acetylcholin α1 alegységéhez vagy kapcsolódó 
molekulákhoz kötődnek. Ezáltal módosítják a neuromuscularis junctio működését, és így 
létrehozzák a betegségre jellemző izomgyengeséget, fáradékonyságot. Kezelése néhány 
speciális lehetőségtől eltekintve megegyezik az egyéb autoimmun betegségekben 
alkalmazottakkal. Ezek közé tartozik a nagydózisú immunglobulin kezelés (IVIG) is, mely 
főleg az acut rosszabbodások ellátásban, a plasmapheresis alternatívájaként vált az 
ellátás részévé.  
 
Jelen munkánkban saját betegeinken kívántuk áttekinteni a kezelések hatékonyságát és 
az esetleges melléhatásokat. Öt év alatt 16 nőt és 1 férfit kezeltünk, összesen 28 
kezelésre került sor. A kezelések indikációja minden esetben a súlyos rosszabbodás, crisis 
veszély, illetve crisis volt. Az érvényes protokollnak megfelelően 5 egymást követő napon 
0,4 gr/tskg immunglobulint adtunk. A kezelések néhány kivételtől eltekintve sikeresek 
voltak. Egy malignus thymomában kellett rövid időn belül ismételni a kezelést, egy 
hosszabb ideje tartó állapotromlásban elmaradt a hatás, egy idős, rossz általános 
állapotú beteg halt meg röviddel a kezelés befejezése után. Fontos kiemelni az IVIG 
kezelés előnyeit speciális helyzetekben, így idős korban, szülést követő rosszabbodásban. 
A kezelés mellékhatásai általában enyhék voltak: hidegrázás, láz, fejfájás. Csupán egy 
betegnél kellett ezek miatt a kezelést megszakítani.  
 
Összefoglalóan megállapítható, hogy az IVIG kezelés a súlyos rosszabbodások, 
myastheniás crisis/crisis veszély kezelésére hatékony, megfelelő alkalmazás mellet 
biztonságos kezelés.    
 
  



 
MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA 35 

22. KOMPLEX GONDOZÁS ÉS REHABILITÁCIÓ DYSTROPHIA MYOTONICABAN   
Lovadi E I1, Nusser N2, Sebők Á1, Pál E1  
1Pécsi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Pécs 
2Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház, Harkány  
 
Előzmények 
A dystrophia myotonica (DM) a leggyakoribb felnőttkori örökletes izombetegség, a 
nemzetközi precalencia adatok alapján Magyarországon 200-1500 között várható a 
betegszám. Két, patogenetikailag és klinikailag elkülöníthető típusa ismert, a DM1 és a 
DM2. Mindkét típus jellemző tünete az izomerő progresszív csökkenése, disztális (DM1) 
illetve proximális (DM2) túlsúllyal, és a multiszisztémás érintettség. A rehabilitáció 
fontosságát már számos kutatás hangsúlyozta, ezek közül több szignifikáns javulást 
mutatott ki a betegek izomerejében a program elvégzését követően.  
Anyagok és módszerek 
Klinikánkon összetett gondozási programot indítottunk a DM-ban szenvedő betegek 
számára. A program keretein belül részletes izomerő és állapotfelmérést valamint az 
előforduló társbetegségek (szívritmuszavar, cataracta, diabetes, stb.) irányában 
szűrővizsgálatokat végzünk. Betegeink mozgásállapotának javítására komplex 
rehabilitációs programot indítottunk a Harkányi Gyógyfürdőkórház közreműködésével. A 
program részét képezi a személyre szabott gyógytorna, balneológiai kezelések, valamint 
egy könnyen elsajátítható otthoni tornagyakorlatsor megtanítása. A gyakorlatok 
elvégzéséről betegeink naplót vezetnek. A program kezdetén és végén részletes kézi 
izomerő és dynamometriás vizsgálatokat, 6 perces járástesztet, életminőség felmérést és 
pszichológiai felmérést végzünk.  
Eredmények 
Előzetes eredményeinkből kitűnik, hogy az edzésprogram jól tolerálható, az otthoni 
gyakorlatok bevezetése a naplózással egybekötve könnyen gyakorlatba ültethető. 
Szignifikáns javulás prognosztizálható a betegek izomerejében, járásképességében, és 
szubjektív helyzetértékelésében. Hátrányos hatások és egyéb szövődmények nem 
fordultak elő.  
Következtetések 
Feltételezhető, hogy a hosszabb távú, rendszeres edzés hozzájárul a páciensek 
közérzetének, erőnlétének javulásához. Tapasztalataink a jövőben hasznosak lehetnek 
más izombetegségek gondozásában és rehabilitációjában is. 
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23. QUTENZA (CAPSAICIN) TAPASZ KEZELÉSSEL SZERZETT TAPASZTALATAINK 
Váradiné Zelei M, Boczán J 
Debreceni Egyetem OEC, Neurológiai Klinika, Debrecen 
 
A Qutenza egy nagy koncentrációban (8%) capsaicint tartalmazó tapasz, melyet 
elsősorban postherpeses neuralgia és HIV fertőzéshez társuló neuropathiás fájdalom 
kezelésére alkalmaznak. A Qutenza fájdalomcsillapító hatása a tranziens receptor 
potential vanilloid 1 (TRPV1; capsaicin receptor) expressziójának csökkentése, valamint a 
kezelt területen az epidermisben helyet foglaló idegrostok számának, sűrűségének 
csökkentése révén valósul meg. Keveset tudunk a nagy koncentrációjú capsaicin 
hatásáról egyéb fájdalmas neuropathiákban. Magyarországon 2011. novembere óta van 
lehetőség a tapasz alkalmazására. A DEOEC Neurológiai Klinikán az elmúlt egy év alatt 12 
beteg kezelése történt meg (2 immun neuropathia, 1 toxicus neuropathia, 2 tisztázatlan 
eredetű vékonyrost neuropathia, 3 postherpeses neuralgia, 1 Arnold-Chiari 
malformatiohoz társuló myelopathia, 1 ischaemiás neuropathia, 1 amputatiot követő és 
1 heg környezetében jelentkező fájdalom), egy betegnél 2 alkalommal is történt kezelés. 
A 12 kezelt betegből 6 számolt be érdemi fájdalom csökkenésről. A nagy dózisú 
capsaicint tartalmazó tapasz alkalmazása megfontolandó a szokásos gyógyszeres 
kezelésre nem reagáló fájdalmas neuropathiás betegek esetében. 
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24. TAPASZTALATAINK CAPSAICIN 8%-OS TAPASZ ALKALMAZÁSÁVAL NEUROPATHIÁS 
FÁJDALMAKBAN 
Csányi A, Németh R 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Neurológiai osztály, Győr 
 
Bevezetés 
A fájdalomterápiában használatos nagy koncentrációjú capsaicin a TRPV1 receptorok 
aktiválódásán keresztül hat. Részben önállóan, részben intracellularis Ca2+ ionok 
segítségével az endoplasmaticus retikulum, a mitochondriumok, a citoskeleton átmeneti 
elváltozásait és a Na+ -csatornák, valamint egyes proteázok aktivizációját okozza.  
Ennek következtében fájdalomérző functió csökkenést hoz létre, melynek hátterében a 
TRPV1 receptorok és a fájdalomérző rostok hisztokémiailag kimutatható átmeneti 
eltűnése is kimutatható. 
Elsősorban a postherpeses, postthoracotomiás, postmastectomiás, egyéb postoperatív, 
posttraumás, kemoterápiás kezelés, egyéb perifériás idegsérülés utáni neuropathiákban 
alkalmazható. Hátránya, hogy az arcon, szem és nyálkahártya környékén nem 
alkalmazható. Diabeteses neuropathiában jelenleg nem indikált. 
Betegek és módszerek 
14 fő (átlag 61,8 év, 6 nő, 8 férfi) localis capsaicin (Qutenza 8%-os tapasz, Allergan) 
kezelését végeztük el, Lidocain 50 mg/1g kenőccsel (Egis) történő 30 perces előkezelés 
után, átlagosan 1 óra tartamban. A betegek mindegyike korábban már több módszerrel 
volt kezelve, kevés sikerrel. A kezelés előtt és után 0-10 beosztású VAS skálával mértük a 
hatékonyságot. 
Eredmények 
Az esetek 66%-ában tapasztaltunk fájdalomcsökkenést, mely kb. 30%-ban azonnali és 
nagyon jelentős volt. 
Összefoglalva  
A 8%-os, nagykoncentrációjú capsaicin tapasz alternatív, új módszer a neuropathiás 
fájdalomra. Nincs szisztémás hatás, érdemi felszívódás, 3 havonta egyszeri, 30-60 perces 
alkalmazása szükséges.  Az esetek 2/3-ában tapasztaltunk hatékonyságot, érdemi 
mellékhatás nélkül. Más módszerekkel jól kombinálható és gyógyszer interakció sem 
várható a korlátozott penetráció miatt. 
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25. A KÉZCSOMÓT ÉRINTŐ ISCHAEMIÁS STROKE ELŐFORDULÁSA – 6 ÉV ALATT 12 ESET
  
Vastagh I1, Kéri A1, Hornyák Cs1, Kovács T1, Barsi P2, Várallyay Gy2, Rudas G2, Bereczki D1 
1Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest 
2Szentágothai János Tudásközpont, MR Kutatólabor, Budapest 
 
Bevezetés 
Izolált kéz bénulás hátterében ritkán diagnosztizálunk stroke-betegséget, emiatt a 
klinikus számára ez kihívást jelenthet. 
Módszer 
A Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján évente közel 1.000 beteget kezelünk 
stroke miatt. A vizsgálatba a betegeket prospectiv módon vontuk be. A kivizsgálás során 
rögzítettük a klinikai tüneteket, a képalkotó vizsgálatok (agyi CT és/vagy MR vizsgálat) 
eredményeit, az etiológiát a TOAST kritériumrendszer alapján határoztuk meg. Minden 
betegnél történt EKG, carotis duplex UH és transthoracalis echocardiográfiás vizsgálat. 
Eredmények 
A vizsgálatba 2005 és 2011 között 12 beteget (6 nő és 6 férfi, átlagéletkor: 67 ± 11 év) 
választottunk be. Egy kivételével, a többi 11 betegnek korábban nem volt stroke 
betegsége. A betegeket a felső végtag distalis részének az izolált bénulása miatt vettük 
fel klinikánkra. A bénulás mellett 7 betegben fokozott biceps és brachioradialis reflexet 
találtunk, 8 beteg az érintett felső végtag átmeneti zsibbadását is panaszolta. Az agyi CT 
vizsgálat 5 betegnél, az MR vizsgálat perig 7 betegnél kis kiterjedésű infarctust igazolt a 
tünetképző oldalon a gyrus precentrális területében, az ún. kézcsomóban. Egy betegnek 
kétoldali kéz paresise volt és az MR vizsgálat mindkét oldali gyrus precentralisban 
kimutatta a tünetképző ischaemiás infarctust. A tünetek hátterében 4 betegnél 
sziginifikás a.carotis interna stenosist, 4 betegnél kisérbetegséget, 2 betegnél pedig 
kardiogén eredetet véleményeztünk. Két betegben az etiológia ismeretlen maradt. A 
cardiovascularis rizikófaktorok közül a hypertonia fordult elő legnagyobb arányban 
(10/12), 8 beteg dohányzott, 7 betegnél hyperlipidaemiát találtunk. 
Következtetés 
A felső végtag distalis paresisét okozó, a kéz csomó területében előforduló kis 
kiterjedésű infarctus ritkán, az összes ischaemiás stroke kevesebb, mint 0,5 %-ban fordul 
elő. A társuló reflex eltérés és a sensoros tünetek segítenek elkülöníteni a kórképet a 
perifériás radiális paresistől. A klinikai kép és a radiológiai eredmények együttes 
értékelésével igazolhatjuk, hogy a tünetek hátterében corticalis infarktus áll. 
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26. CEREBROVASCULARIS SZÖVŐDMÉNYEK ELŐFORDULÁSA BUDAPESTEN GONDOZOTT 
FABRY-BETEGEKBEN 
Kéri A1, Vastagh I1, Constantin T2, Rudas G3, Fekete Gy2, Bereczki D1 

1Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest 
2Semmelweis Egyetem, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest 
3Szentágothai János Tudásközpont, MR Kutatóközpont, Budapest 
 
Bevezetés 
A Fabry-betegség ritka, több szervet érintő, X-kromoszómához kötötten öröklődő 
lizoszómális tárolási betegség. Az α -galaktozidáz A enzimet kódoló gén defektusa 
következtében glycosphingolipidek, elsősorban a globotriaosylceramid (GL-3) halmozódik 
fel különböző szövetekben, leggyakrabban az erek falában, a vesében, a 
szívizomsejtekben, a corneában, a perifériás és az autonom idegrendszer ganglion 
sejtjeiben. Elsősorban a férfiak betegszenek meg, azonban a betegség heterozygota 
nőkben is előfordulhat, de náluk a betegség általában későbbi életkorban 
manifesztálódik és enyhébb lefolyású. 
Célkitűzés 
Feltérképeztük a Budapesten gondozott Fabry-betegek központi idegrendszeri, 
cerebrovascularis szövődményeit. 
Eredmények 
Jelenleg 8 Fabry-beteget (4 férfi, 4 nő) és 3 heterozygota tünetmentes génhordozó nőt 
tartunk számon. A közép-magyarországi régió Fabry-betegeinek a kezelése és a 
génhordozóknak a gondozása a Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati 
Klinikáján történik. Minden beteg enzimpótló kezelésben (ERT, enzym replacement 
therapy) részesül. Az egyik, jelenleg 33 éves betegnek a Fabry-betegség diagnosztizálása 
és az ERT bevezetése előtt súlyos, maradványtünetekkel gyógyuló stroke-ja, demenciája 
és süketsége alakult ki, kanyargós vertebrobasilaris érrendszere van. Három betegben (1 
férfi, 2 nő) az agyi MR vizsgálat tünetmentes fehérállományi károsodást mutatott. Két 
betegben (1 férfi és 1 nő) megvastagodott intima-media réteget mértünk az arteria 
carotis communisban. 
Következtetés 
Fabry-betegségben a cerebrovascularis komplikáció gyakori, összetett és súlyos lefolyású 
lehet. A betegség korai diagnosztizálása fontos a mielőbbi ERT megkezdése érdekében. A 
betegek követése és tartós kezelése elengedhetetlen a komplikációk megelőzése 
szempontjából. 
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27. A PITVARFIBRILLÁCIÓ GYAKORISÁGA NEUROLÓGIAI-STROKE OSZTÁLYON.  
A NEUROLÓGUS SZEREPE A VASCULARIS PREVENTIOBAN 
Folyovich A, Nagy G, Majoros A, Sándor Zs, Béres-Molnár K A, Vadasdi K, Horváth E  

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Neurológiai Osztály – Stroke 
Centrum 

 
Előzmények 
A pitvarfibrilláció (PF) a leggyakoribb tartós szívritmuszavar, ami egyben a stroke (STR) 
igen jelentős kockázati tényezője. PF esetén a stroke kockázata ötször magasabb a nem 
fibrillálókénál. A STR prognózisa rosszabb PF esetén: az egy éven belüli halálozás 
valószínűsége 50 %. Ezért a pitvarfibrilláció felismerése és kezelése alapvető fontosságú. 
Betegek és módszer 
Szerzők áttekintették az akut stroke ellátást biztosító neurológiai osztály 2010-ben kezelt 
és PF-ban is szenvedő betegeinek kórtörténetét. 2313 beteg 13,4 %-ában találtak PF-t. E 
310 beteget öt csoportba osztották: 1) első akut stroke miatt felvettek, 2) korábbi stroke-
os beteg, ha újabb STR miatt került felvételre, 3) az anamnézisben STR szerepelt, de a 
felvétel ezúttal nem emiatt történt, 4) transiens ischaemias attack (TIA), 5) 
cerebrovascularis megbetegedés sem az anamnézisben, sem a kórházi kezelés okaként 
nem volt. A betegek további csoportba kerültek aszerint, hogy a PF ismert/kezelt volt-e 
korábban, illetve, hogy mennyi volt a CAH2DS2-VASc-score értékük. 
Eredmények 
A betegek 2,81 %-ában a neurológiai ellátás során derült ki a PF. Közülük az 1-2. 
csoportba a betegek 69,7 %-a, a 4.-be 16,9 %-a tartozott. A STR szempontból negatív (5) 
csoportban is 10,6 % volt az előfordulás. A CAH2DS2-VASc-score érték a 2. csoportban a 
legmagasabb, az 5.-ben a legalacsonyabb. 
Következtetések 
Az adatok alapján a neurológiai osztályoknak – még a vasculáris rizikó szempontjából 
negatívnak tűnő betegek körében is - jelentős szerepük van a PF felismerésében, így az 
eredményes vascularis prevencióban. 
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28. AKUT ISCHAEMIAS STROKE MIATTI THROMBOLYSIS INDICATIOJÁNAK KÉRDÉSE ÚJ 
ORALIS ANTICOAGULÁNSRA BEÁLLÍTOTT BETEGNÉL 
Varga V1, Kaszás N1, Vadasdi K1, Bereczki D2, Folyovich A1 
1Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Neurológiai Osztály - Stroke 
Centrum, Budapest 
2Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest 
 
Előzmények 
Az átlagéletkor növekedésével a cerebrovasculáris betegségek száma növekszik. Az 
ischaemias stroke egyik leggyakoribb oka a pitvarfibrilláció, melynek incidenciája az 
életkor előrehaladtával szintén emelkedik. A már kialakult akut ischaemiás stroke-ban a  
(rt-PA) thrombolysis kezelés bizonyítottan eredményes. Ez azonban csak szigorú 
kritériumok mellett végezhető. Ezek egyike, hogy pontosan ismert legyen a beteg 
véralvadási statusa. Cardiogen embólia veszélye esetén általános a K vitamin 
antagonisták alkalmazása. Ezek hatékonyak, de több hátrányuk van. Az utóbbi években 
szélesebb körben elérhetővé váltak az új oralis anticoagulánsok (OAC), melyek 
egyidejűleg hatékonyak és a korábbi készítményekhez képest könnyebb alkalmazást 
tesznek lehetővé. Hagyományos módon ugyanakkor nehéz megítélni a beteg véralvadási 
statusat. 
Beteg és módszer 
A szerzők 56 éves betegük kórtörténetét ismertetik, akinél új OAC kezelés (2x110 mg 
dabigatran) mellett jobb oldali hemiparesissel, beszédzavarral járó akut ischaemias 
stroke alakult ki és thrombolysis kezelést mérlegeltek. A beavatkozásnak egyébként 
kontraindikációja nem lett volna.  
Eredmény  
A klinikai és laboratóriumi paraméterek alapján végül nem történt thrombolysis. A 24 
órás (majd a későbbiekben végzett) kontroll koponya CT agyi infarctus kialakulását, ill. 
definitívvé válását bizonyította. A paresis 24 óra alatt megszűnt, azonban enyhe 
beszédzavar, neuropsychológiai vizsgálattal is igazolt deficittünetek maradtak vissza.  
Következtetés 
Tekintettel arra, hogy határozott kezelési útmutató hasonló helyzetre nincs, sürgősen 
szükséges erre is választ adó protokoll kidolgozása. 
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29. THROMBOLYSIS INDIKÁCIÓ-KONTRAINDIKÁCIÓ ISCHAEMIÁS STROKE-BAN 
Borcsik L, Diószeghy P 
Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza 
 
Bevezetés 
Az ischaemiás stroke a világ fejlett országaiban a stroke a mortalitási és morbiditási 
statisztikák előkelő helyén áll. Gazdasági, szociális következményei a családoknak, a 
szűkebb és tágabb közösségnek, az egész társadalomnak komoly terheket jelentenek. Így 
a megelőzés, illetve a minél sikeresebb kezelés népegészségügyi szempontból 
kiemelkedő jelentőségű. A sikeres kezelésnek ma a leghatékonyabb módja a 
thrombolysis. Sok munka foglalkozik a thrombolysis indikációjával, az eredményekkel, de 
kevés dolgozat taglalja a lehetséges kezelések elmaradásának okait. Munkánkban 
elemeztük azokat az ischaemiás stroke eseteket, akik a 3 ½ órás időablakon belül 
érkeztek a kórházba, ennek ellenére nem történt lysis. 
Eredmények 
A Jósa András Oktatókórház ellátási terültéhez 347000 lakos, 229 település tartozik. 
2011-ben összesen 874 acut ischaemiás és 150 haemorrhagiás stroke beteget kezeltünk. 
Thrombolysis 35 alkalommal történt, ami az összes ischaemiás beteg 4,0 %-a. Lysis időn 
belül 188 (21,5%) beteg érkezett, de 153 (17,5%) betegnél nem történt meg a 
beavatkozás. Ennek többféle magyarázata is van. A betegek többségénél enyhe (25), 
javuló (15) vagy súlyos (17) tünetekre való tekintettel nem történt lysis. Bizonytalan 
kezdet, életkor és a koponya CT-n a kiterjedt ischaemias laesio is gyakori kontraindikáció 
volt. Viszont 47 (5,4%) esetben nem volt elfogadható magyarázat a lysis elmaradására. 
Következtetések 
Európai mércével mérve hazánkban a fejlődés ellenére még mindig igen alacsony az 
ischaemiás betegeken végzett thrombolysisek száma. A felzárkózáshoz az 
egészségnevelés, a felvilágosítás, a praehospitalis szervezés javítása mellett fontos az 
időablakon belül érkezett betegek ellátásának javítása is. Munkánk célja annak feltárása, 
miért marad el a lysis időablakon belül érkezett betegek esetében. A legfontosabb annak 
a 47 betegnek a kórházi ellátását áttekinteni, akiknél nem volt magyarázat a kezelés 
elmaradására, de az enyhe vagy javuló esetekre is figyelni kell ebből a szempontból, 
hiszen gondos mérlegelés esetén ezek között is lehetnek lysisre alkalmas egyének. 
Fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy a lysis elmaradásának ma már nem egy 
alkalommal lehetnek jogi következményei is. 
Felmérésünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ajánlott minden lysis 
központban pontos kimutatást vezetni az időablakon belül érkezett és lysisre nem kerülő 
betegekről is. Az ebből levonható tanulságok önmagukban jelentősen növelhetnék az 
esetszámot, elősegítenék a felzárkózást a fejlettebb egészségkultúrával rendelkező 
országokhoz. 
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30. AZ AKUT ISCHAEMIÁS STROKE THROMBOLYSIS KEZELÉSE. A THERÁPIÁS PROTOKOLL 
TÁMASZTOTTA ELLÁTÁSI IGÉNY ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ RENDSZER 
LOGISZTIKÁJÁNAK HARMONIZÁLÁSA 
Folyovich A, Béres-Molnár K A, Varga V, Vadasdi K, Kaszás N 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Neurológiai Osztály – Stroke 
Centrum, Budapest 

 
Előzmények 
Az akut ischaemias stroke thrombolysis kezelésének (TT) eredményessége bizonyított. A 
szigorú kezelési protokoll miatt ugyanakkor a terápiára alkalmas betegek száma alacsony. 
Ezt növelheti a lakosság stroke-kal kapcsolatos ismereteinek növelése, a mentőszolgálat 
és a kórház összehangolt és magas szervezettségű ellátási logisztikája. Folyamatosan 
szükséges a laboratórium, a képalkotó diagnosztika és szinte valamennyi orvosi 
szakterület elérhetősége. Ezért vizsgáltuk, hogy a TT-re milyen időpontokban került sor 
leggyakrabban akut neurológiai és teljeskörű stroke ellátást non-stop biztosító 
osztályunkon és ez milyen arányban történt a szokásos munkaidő (munkanap 8-16 óra 
között), illetve ügyeleti szolgálat idejében.  
Betegek és módszer 
Stroke Centrumunkban 2009-2011-ben kezelt 6076 beteg felvételi időpontját, köztük az 
51 TT dátumát (nap, óra) elemeztük. Vizsgáltuk a munkaidő/ügyeleti szolgálat arányát. 
Eredmények 
Osztályunkon a vizsgált 3 évben az akut felvételek aránya 86,12 % volt. Ügyeleti időben 
érkezett a betegek 51,15 %-a, TT esetén 51 %-a. A hétvégi felvételek aránya 20,19 %, TT 
esetén 17,64 % volt. Thrombolysisre leggyakrabban pénteken és hétfőn, ill. 12-21 óra 
között került sor. Hétvégeken a leggyakoribb TT időpont 17-18 óra között volt.    
Következtetés 
Akut neurológiai-stroke ellátást nyújtó osztályok ügyeleti időre eső leterheltsége nagy. A 
teljes személyzet ugyanakkor a szokásos munkaidőben áll rendelkezésre. Ezt figyelembe 
kell venni az ellátás szervezésekor. A thrombolysis magas szervezettséget igénylő 
beavatkozás, ezért főként olyan intézményekben biztonságos, ahol valamennyi 
orvosszakma egyidejűleg magas szintű ügyeleti készültséggel működik.   
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31. A “BUDAPEST VIII.-XII. PROJECT”. STROKE-BETEGEK UTÁNKÖVETÉSE KÉT FŐVÁROSI 
KERÜLETBEN. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK SZEREPE A STROKE-EPIDEMIOLÓGIÁBAN 
Béres-Molnár K A1, Folyovich A1, Vadasdi K1, Vastagh I2, Kéri A2, Majoros A1, Kovács K L2, 
Ajtay A2, Laki Zs1, Gunda B2, Erdei K1, Lenti L2, Dános Zs1, Bereczki D2 
1Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Neurológiai Osztály–Stroke 
Centrum, Budapest 
2Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest 
 
Előzmények 
Az ún. Budapest VIII.-XII. kerület project keretében a főváros két, jelentősen eltérő 
életkörülményeket biztosító kerülete 2007-ben stroke-ot szenvedett 438 (227, az 
alacsonyabb életszínvonalat biztosító VIII. kerületben és 211, a XII. kerületben elő) 
betegének demográfiai adatát gyűjtöttük össze és elemeztük a későbbi kórlefolyást. 
Adatbázist hoztunk létre, melyet felhasználva több alvizsgálatot indítottunk. Ismertté 
vált, hogy a stroke kialakulásának és az ebből adódó halálozás időpontja szignifikánsan 
koraibb az alacsonyabb életszínvonalú kerületben és ebben a férfiak fiatalabb életkora a 
meghatározó. Jelen munkánkban azt vizsgáltuk, hogy a két kerületen belül kimutatható-e 
különbség a stroke epidemiológiai adatokban. Feltételeztük, hogy ilyen különbségekért 
nem a szocio-kulturális tényezők, hanem a kisebb területeken érvényesülő eltérő 
környezeti hatások tehetők felelőssé. 
Betegek és módszer 
Felkerestük a stroke-ot szenvedett valamennyi beteg háziorvosát. Minden betegről 
adatlapot vettünk fel, mely tartalmazta a stroke előtti anamnesist, a rizikófaktorokat, a 
vasculáris esemény utáni kezelést és a terápiahűséget, ill. a 2010-es állapotot. Jelen 
alvizsgálatban az adatokat postai irányítószámokat alapul véve az egyes kerületeken 
belül elemeztük. 
Eredmények 
A stroke-halálozásra, túlélési időre, a rizikófaktorok számára vonatkozóan az eredmények 
a kerületek egyes körzetein belül is változatos elrendeződést mutattak; nem feltétlenül a 
kedvezőbb adottságú városrészek adatai voltak jobbak. Nem találtunk ugyanakkor olyan 
jelentős eltéréseket, mint a két kerület egészének összehasonlításakor.  
Következtetés 
Vizsgálataink bizonyítják, hogy a környezeti hatások szerepe összetett a stroke 
epidemiológiában.  
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32. STROKE-MORBIDITÁS, MORTALITÁS ÉS LÉGSZENNYEZETTSÉG. A “BUDAPEST VIII.-
XII. PROJECT”. STROKE-BETEGEK UTÁNKÖVETÉSE KÉT FŐVÁROSI KERÜLETBEN  
Folyovich A1, Darányi M2, Vastagh I3, Kéri A3, Majoros A1, Kovács K L3, Ajtay A3, Laki Zs1, 
Gunda B3, Erdei K1, Lenti L3, Dános Zs1, Bereczki D3 
1Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Neurológiai Osztály – Stroke 
Centrum, Budapest 

2Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest 
3Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest 

 

Előzmények 
A „Budapest VIII.-XII. project”-ben a főváros két, jelentősen eltérő életkörülményeket 
biztosító kerülete 2007-ben stroke-ot szenvedett betegeinek demográfiai adatát 
gyűjtöttük össze, egyúttal elemeztük a későbbi kórlefolyást. Adatbázist hoztunk létre, 
több alprogramot indítottunk. Az alacsonyabb életszínvonalú VIII. kerületben a 
népsűrűség közel hatszorosa, a zöldterület aránya töredéke a gazdagabb XII. 
kerületének. Utóbbiban ugyanakkor nagy gépjárműforgalmú közutak, terek 
helyezkednek el. Nemzetközi adatok szólnak amellett, hogy a légszennyezettség növeli az 
akut cardiovasculáris események kockázatát. Saját projectünk eddigi adatai 
bizonyították, hogy a stroke kialakulásának és az ebből adódó halálozásnak az időpontja 
szignifikánsan koraibb a VIII. kerületben. Ezért vizsgáltuk, hogy a kedvezőtlenebb 
morbiditási-mortalitási mutatnak-e párhuzamot a magasabb légszennyezettséggel. 
Betegek és módszer 
A Budapest VIII.-XII. project adatbázisát felhasználva a jelen alprogramban elemeztük 
meteorológiai mérőállomások adatait (PM10, NO, NO2, NOx, SO2, O3) évszakonkénti 
bontásban. A VIII. kerületi állomás a nagy népsűrűségű városrész közepén helyezkedik el. 
A XII. kerület határán 2 állomás eredményeit használtuk fel, miután a meghatározó 
kertvárosi területen kívül ott is van nagy utcai forgalmú társasházi övezet.     
Eredmények 
Mindhárom mérőállomás légszennyezettségi adatai jelentősen különböztek egymástól. 
Kiemelkedően a legrosszabb paramétereket a XII. került nagy forgalmú részén, a 
legjobbakat ezen kerület zöldövezeti térségében mérték. A VIII. kerület a kettő között 
helyezkedik el.  
Következtetések 
A magasabb légszennyezettség növeli a stroke-esemény kockázatát, de hatása a szocio-
kulturális tényezőkkel szoros összefonódásban jelentkezik, szerepét önmagában 
megítélni nem lehet. 
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33. A JÖVEDELMI VISZONYOK EGY VÁROSON BELÜL IS TÜKRÖZŐDNEK A STROKE MIATT 
ELHUNYTAK ÉLETKORÁBAN - A BUDAPEST VIII. – XII. KERÜLET VIZSGÁLAT 
Bereczki D1, Ajtay A1, Majoros A2, Dános Z2, Lenti L1, Erdei K2, Kovács KL1, Gunda B1, Laki 
Z2, Kéri A1, Vastagh I1, Folyovich A2 
1Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest 
2Szent János Kórház Neurológiai Osztály - Stroke Centrum, Budapest 
 
A közép-kelet európai országokban az elmúlt évtizedek csökkenő tendenciája ellenére 
még mindig nagy a stroke mortalitása: Magyarország a 2011-es statisztikai adatok 
alapján az adatokat szolgáltató országok sorában a 3-4. helyet foglalja el. Nemzetközi 
adatokból ismert, hogy egy ország stroke halálozása kapcsolatban áll az egy főre jutó 
nemzeti jövedelemmel.  Feltételeztük, hogy az életszínvonal egy városon belül is 
tükröződik a stroke egyes jellegzetességeiben.  
A kérdés vizsgálatára a budapesti VIII. és XII. kerületi lakosok közül azok jellemzőit 
vizsgálatuk, akik 2007 során acut stroke miatt kerültek kórházba. Az esetek azonosítása 
anonimizált kórházi jelentések alapján történt. Az esetigazolás és a túlélési állapot 
meghatározása a háziorvosi adatbázisokon alapult. A kerületi jövedelmi adatok 2009-es 
felmérésekből közölt értékek. 
Az egy főre jutó átlagos nettó jövedelem 43%-kal kisebb a VIII. kerületben. A stroke után 
3 évvel a halálozási arányban nincs szignifikáns különbség a két kerület között (33,7 és 
40,3%, p=0.12). A halállal végződő estekben az életkor 8 évvel fiatalabb a rosszabb anyagi 
körülményekkel jellemzett kerületben. Ez az életkori különbség férfiaknál még nagyobb. 
A stroke halálozási aránya önmagában nem elégséges indikátor: az életszínvonalat 
tükrözi a halállal végződő esetek életkora. Ebben a vonatkozásban a nemek között 
jelentős különbség várható.   
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34. A MAGASABB STROKE-RIZIKÓT JELENTŐ ROSSZ SZOCIÁLIS HELYZETBEN AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ RENDSZER SZEREPLŐINEK ÖSSZEHANGOLT MŰKÖDÉSE IS 
NEHÉZKESEBB?  
Folyovich A1, Vastagh I2, Kéri A2, Majoros A1, Kovács K L2, Ajtay A2, Laki Zs1, Gunda B2, 
Erdei K1, Lenti L2, Dános Zs1, Bereczki D2 
1Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Neurológiai Osztály – Stroke 
Centrum, Budapest 
2Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest 
 
Előzmények 
A cerebrovasculáris betegségek kedvezőtlen morbiditási-mortalitási adataiban 
meghatározó szerepe van a rosszabb életszínvonalnak. Ezzel összefügghet a lakosság 
alacsonyabb szintű képzettsége, egészségtudatossága, lazább kapcsolata az egészségügyi 
ellátó rendszerrel. Budapest két, szélsőségesen eltérő életkörülményeket biztosító 
kerületének stroke-betegeit vizsgálva munkacsoportunk már bizonyította, hogy a stroke 
szignifikánsan fiatalabb korban (68,1±15,0 vs. 74,4±12,3 év) jelentkezik a szegényebb 
kerületben, a különbség a férfiaknál jelentősebb a nőkkel szemben (8,17 vs. 5,66 év). 
Jelen munkánkban azt vizsgáltuk, hogy e tendenciákban milyen szerepe lehet a stroke 
centrum, a szakrendelő, a háziorvos és a mentőszolgálat közötti kapcsolat színvonalának. 
Betegek és módszer 
Az anonym módon létrehozott adatbázisba a két kerület 2007-ben stroke-ot szenvedett 
lakosai kerültek. Rögzítettük a stroke előtti anamnesist, a rizikófaktorokat, a vasculáris 
esemény utáni kezelést és a terápiahűséget. Ezzel egyidőben felmértük a 2010-es 
állapotot. Vizsgáltuk, hogy a háziorvosok milyen arányban utalták betegeiket stroke/TIA 
miatt kórházi felvételre.  
Eredmények 
A kedvezőbb stroke epidemiológiai adatokat mutató XII. kerületben jóval magasabb volt 
a háziorvosok, szakrendelés által cerebrovasculáris diagnózissal beutalt betegek aránya 
(85,21 vs. 58,85%). Ugyanitt a bekövetkezett stroke/TIA miatti beutalás aránya jóval 
alacsonyabb (1,20 vs. 2,96) volt.  
Következtetések 
A rosszabb életkörülmények között alacsonyabb hatásfokú a vasculáris prevenció. Lazább 
a kapcsolat a beteg és háziorvosa között.  
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35. SCLEROSIS MULTIPLEX PREVALENCIÁJA ÉS KLINIKAI JELLEMZŐI 2010-BEN, 
DEBRECENBEN 
Rácz L, Cogoi B, Mezei Z, Lengyel A, Csiba L, Csépány T 
Debreceni Egyetem OEC, Neurológiai Klinika, Debrecen 
 
Előzmények 
Az utóbbi évtizedekben hazánkban epidemiológiai vizsgálatokat csak Szegeden és 
Csongrád megyében végeztek sclerosis multiplexben. A vizsgálatunk célja az SM 
prevalencia meghatározása volt Magyarország második legnagyobb városában, 
Debrecenben.  Célunk volt, hogy felmérjük betegeink funkcionális állapotát és a klinikai 
formák megoszlását. 
Anyagok és módszerek 
Retrospektív módon határoztuk meg az 1998-ban, a DEOEC Neurológiai klinika 
Neuroimmunológiai Szakrendelésén és a fekvő beteg osztályon megjelent esetekből, a 
debrecenben élő SM betegek számát. 2008-ban felkutattuk, és vizsgálatra hívtuk az 1998 
óta Szakrendelésünkön legalább egyszer megjelent SM betegeket. Az időközben elhunyt 
esetek patológiai adatait is begyűjtöttük. Az SM diagnózisa a Poser-féle 
kritériumrendszeren alapult. A rokkantság mértékét a Kurtzke-féle rokkantsági skála 
(EDSS) segítségével állapítottuk meg. 
Eredmények 
2008-ban Debrecenben a Sclerosis multiplex prevalenciája 68/100.000, az 1998-ra 
számolt retrospektív érték 38/100.000 volt. Betegeink 70%-a jár rendszeresen kontroll 
vizsgálatra. 2010-re az SM prevalenciája 77/100.000-re nőtt; átlag életkor 44 ± 32 év (17-
76 év), nő: férfi arány 2:1, átlag EDSS: 3,6. Klinikai formák szerint: 24% benignus, 45% 
relapszáló-remittáló, 13% primer progresszív, 11% szekunder progresszív, 2,5% 
relapszáló progresszív és 4,5% Klinikailag izolált szindróma (CIS). Immunomoduláns 
kezelést 27%-uk kapott. Tolószékhez- 7%, ágyhoz 2,5% kötött. A 12 éves követési 
periódus alatt 23 betegünket veszítettük el. Az új SM betegek száma évenként 5-13/év 
között fluktuált 1999-2010 között. Az incidencia 2010-ben 6,3/100.000 volt. A 12 éves 
követési idő alatt 51 beteg maradt megfigyelési stádiumban, akik nem teljesítették sem a 
Poser sem pedig a McDonald kritériumrendszer követelményeit. 
Következtetéseink 
Az SM prevalencia egy évtized tükrében növekedni látszik. Eredményeink hasonlóak a 
Csongrád megyében végzett tanulmányok értékeihez, mely alapján az SM betegek száma  
kb. 8000-re  becsülhető Magyarországon. 
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36. PROGNOSZTIZÁLHATÓ-E A SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK TÜNETEINEK 
SÚLYOSSÁGA A SZOMATOSZENZOROS KIVÁLTOTT VÁLASZOK AMPLITÚDÓCSÖKKENÉSE 
ALAPJÁN?  
Nagy H, Rajda C, Orosz P, Bencsik K, Benedek K, Kéri S, Vécsei L, Beniczky S 
Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged 
 
A sclerosis multiplex egy autoimmun degeneratív betegség, amely myelin degradációval 
és axonvesztéssel jár. 
Célkitűzés 
A nervus medianus szomatoszenzoros kiváltott válasz vizsgálatok (SEP) közepes 
latenciájú komponenseinek vizsgálata megnöveli a diagnosztikus szenzitivitást sclerosis 
multiplexes betegekben, valamint a kóros eltérések korrelálnak a betegség klinikai 
súlyosságával és előrevetítik a klinikai kimenetelt. 
Módszerek 
20 korai stádiumban lévő sclerosis multiplexes beteget vontunk be a vizsgálatba. 
Mindegyik betegnél elvégeztük a medianus és tibialis idegek SEP vizsgálatát, valamint az 
EDSS (Extended Disability Status Scale) és MSSS (Multiple Sclerosis Severity Score) klinikai 
skálákat vettük fel a vizsgálat időpontjában. A klinikai skálákat 5 éves utánkövetés után 
megismételtük.  
Eredmények 
A közepes latenciájú hullámok regisztrálásával és elemzésével a nervus medianus SEP 
szenzitivitása 50%-ról 75%-ra növekedett. Összességében (a nervus tibialis SEP 
vizsgálattal együtt) a SEP vizsgálatok szenzitivitása mérsékelten javult 80%-ról 90 %-ra. A 
nervus medianus SEP kortikális N20 potenciál amplítúdója fordítottan korrelált a klinikai 
súlyossággal. Egyik paramétert sem lehetett összefüggésbe hozni a betegség későbbi 
kimenetelével.   
Eredmények 
A nervus medianus SEP vizsgálat közepes latenciájú komponenseinek rögzítése és 
elemzése mérsékelten növeli a módszer szenzitivitását. Az axonális sérülések 
neurofiziológiai jelei korreláltak a kórkép klinikai súlyosságával.  
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37. KÖTŐDŐ ELLENANYAGOK INTERFERON TERÁPIÁBAN RÉSZESÜLŐ SCLEROSIS 
MULTIPLEXES PÁCIENSEKNÉL – TAPASZTALATAINK MAGAS ELLENANYAG-TITERŰ 
BETEGEKNÉL 
Rajda C1, Bencsik K1, Füvesi J1, Csonka N1, Bugár E1, Keresztes M2, Vécsei L1 

1Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged 
2SZTE Biokémiai Intézet, Szeged 
 
Az aktív, relapszus-remisszió kórformájú sclerosis multiplex (SM) terápiájában az 
interferonok a betegek kb. 1/3-ban csökkentik a relapszusrátát, lassítva ezáltal a 
betegség progresszióját. A terápia hatékonyságát a gyógyszer ellen termelődő 
neutralizáló ellenanyagok csökkentik, mely kötődő és szolubilis antitest formájában 
fordul elő. Szakirodalmi adatok alapján a magas kötődő ellenanyag szint jól korrelál a 
magas neutralizáló ellenanyag szinttel. 
Prospektív vizsgálatunkban a szegedi Neurológiai Klinika SM betegeinek interferon ellen 
termelődött ellenanyag szintjét vizsgáltuk capture ELISA módszerrel. A páciensektől az 
újonnan induló interferonterápia 12. és 18. hónapjában vettünk vért, illetve a 2 éven túl 
interferonterápiában részesülő betegeknél a kórkép aktivitásának klinikai jeleinél 
határoztuk meg az ellenanyagszintet. 
A 71 betegből 43,7% nem termelt ellenanyagot a gyógyszerrel szemben, 47,8%-uknál 
nem volt szignifikáns az ellenanyagtermelődés és a páciensek 8,5%-a magas kötődő 
ellenanyagtitert mutatott. A magas ellenanyagtiterű betegek nagyobb része a klinikai 
progresszió jelei miatt került a vizsgálatba, a másik hányadánál a rutinszerű mérések 
alkalmával derült fény az eltérésekre. A magas kötődő ellenanyagtiter-szint általában 
korábban volt kimutatható, mint az MRI-n látható, mind a klinikailag észlelt eltéréseket. 
Szakirodalmi adatok alapján a magas kötődő ellenanyag szint jól korrelál a magas 
neutralizáló ellenanyag szinttel, ezért szűrőjelleggel jól alkalmazható az interferon 
terápiára nem reagáló páciensek azonosítására és segíthet a terápiás döntésekben. 
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38. PARAOXONASE1 (ANTIOXIDÁNS) AKTIVITÁS SCLEROSIS MULTIPLEXBEN 
Rácz L¹, Padra J², Mezei Z¹, Paragh G², Csiba L¹, Seres I², Csépány T¹ 
¹Debreceni Egyetem OEC, Neurológiai Klinika, Debrecen 
²Debreceni Egyetem OEC, Belgyógyászati Klinika, Debrecen 
 
Előzmények 
Az utóbbi időben egyre növekvő evidencia támasztja alá az oxidatív stressz szerepét a 
gyulladásos folyamatokban és a neurodegeneratív betegségek (többek között a Sclerosis 
multiplex) pathogenesisében. HDL-hez kötött enzim, a paraoxonase1 (PON1), fontos 
szerepet tölt be a HDL antioxidáns és gyulladásgátló szerepében.  
Anyagok és módszerek 
Célul tűztük ki a különböző klinikai formájú,”rokkantsági stádiumú” (EDSS: A csoport: 0-
4,0; B csoport: 4,5-6,5; C csoport: 7,0-8.0) és immunmoduláns kezelésben részesülő SM 
betegek paraoxonase és aryleseterase aktivitásának valamint lipid profiljának 
meghatározását. Tanulmányunkba 197 beteget vontunk be, megoszlásuk klinikai forma 
szerint: 135 relepszussal-remisszióval, 14 benignus, 12 primer progresszív, 19 szekunder 
progresszív, 4 relapszussal járó-progresszív és 13 klinikailag izolált szindróma (CIS) volt. 
Paraoxonase és arylesterase aktivitásokat szérumból spektrofotometriai módszerrel 
határoztuk meg. 
Eredmények 
Az SM különböző alcsoportjaiban nem különböztek a PON1 aktivitási értékek, de 
tendenciát észleltünk: magasabb EDSS pontszámokhoz emelkedett aktivitási értékek 
tartoztak. A magasabb rokkantsági fokozattal rendelkező betegek idősebbek voltak és 
csökkent HDL értékekkel rendelkeztek. A PON1 aktivitások különbözőek voltak 
(alacsonyabbak az interferon betaval kezelt és kezelésre reagáló betegek körében)  ha az 
alkalmazott terápia és a terápiás válaszreakció szerint vizsgáltuk. 
Következtetéseink 
Nem találtunk összefüggést a lipoprotein peroxidáció és az SM különböző klinikai formái 
között. A PON1 aktivitás azonban markere lehet az immunomoduláns kezelés hatásának 
monitorizálásában. 
A statisztikai munkáért köszönettel tartozunk Dr. Kardos Lászlónak. 
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39. CEREBROVASCULARIS AUTOREGULÁCIÓS MECHANIZMUSOK VIZSGÁLATA 
SCLEROSIS MULTIPLEXBEN TILT TABLE TESZTTEL: NAGY DÓZISÚ INTRAVÉNÁS SZTEROID 
KEZELÉS HATÁSA  
Mezei Zs1, Oláh L1, Kardos L2, Kovács K R1, Csiba L1, Csépány T1 
1Debreceni Egyetem OEC, Neurológiai Klinika, Debrecen 
2Kenézy Gyula Kórház, Debrecen  
 
Bevezetés 
Sclerosis multiplexben (SM) a demyelinisatio és axonalis degeneráció a vegetatív 
idegrendszer károsodásán keresztül a cerebralis autoregulációs mechanizmusok csökkent 
működését eredményezheti. A gyulladás okozta akut relapszusok esetén nagy dózisú 
intravénás methylprednisolon adása jelenti a leghatékonyabb kezelést. 
Tanulmányunkban a betegség korai fázisában a cerebralis autoregulációs folyamatokat 
vizsgáltuk, a vérnyomás és az agyi vérátáramlás spontán és tilt table teszt során 
provokált ingadozásai által. A relapszusok alatt alkalmazott intravénás szteroid kezelés 
hatását is értékeltük. 
Módszerek 
A vizsgálatba 30 beteget (átlagéletkor [SD]: 35,1 [9,6] év, átlag EDSS: 2,6 [1,24]) 20 
relapszussal-remisszióval - , 7 klinikailag izolált szindrómával jellemezhető és 3 primer 
progresszív kórformájú SM-ben szenvedőt válogattunk be. Transcranialis Doppler 
vizsgálattal regisztráltuk az artéria cerebri mediaban, mindkét oldalon az áramlási 
sebességet, folyamatosan monitoroztuk a vérnyomást és a pulzust nyugalomban 10 
percig, majd 30 perces billentés során. Hasonló korú 10 egészséges személyből álló 
csoport adatait használtuk kontrollként. Az artériás középnyomás és az agyi véráramlási 
sebesség ingadozásait átlagolva, Mx korrelációs koefficiens indexet kalkuláltunk. A 
vizsgálatot 11 akut relapszusban szenvedő betegnél a nagy dózisú szteroid kezelés előtt 
és után (5x1 g methylprednisolon intravénásan) is elvégeztük. 
Eredmények 
Nem találtunk különbséget a beteg és kontrollcsoport között provokációt követően az 
Mx index tekintetében, sem a szteroid kezelés előtti és utáni eredményeket 
összehasonlítva, habár markáns szívfrekvencia emelkedés és agyi véráramlási sebesség 
csökkenés volt megfigyelhető billentést követően. Modellezve az 1 Hgmm-es vérnyomás 
emelkedéshez kapcsolódó sebességváltozást, különbséget (p<0,05) észleltünk nem csak a 
beteg és kontrollcsoport, hanem a szteroid kezelés előtti és utáni eredmények között is. 
Következtetés 
A cerebrovascularis autoreguláció károsodása már kimutatható a sclerosis multiplex 
korai stádiumában. A relapszusban alkalmazott kortikoszteroid kezelés a klinikai javulás 
mellett szignifikáns hemodinamikai változást is eredményez. 
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40. ONCONEURALIS ANTITESTEK HEREDITER NEUROPATHIÁS BETEGEKBEN  
Boczán J1, Tóth A2 

1Debreceni Egyetem OEC, Neurológiai Klinika, Debrecen 
2Debreceni Egyetem OEC, Kardiológiai Intézet, Debrecen 
 
Herediter neuropathiák esetén a klinikai tünetek jelentkezésének ideje, a fenotípus, 
valamint az elektrofiziológiai paraméterekben észlelhető változatosság alapján 
feltételezhető, hogy a genetikai eltérések mellett egyéb tényezők is jelentősek lehetnek a 
betegség tüneteinek alakulásában. Herediter motoros sensoros neuropathiás (HMSN1) 
betegek szérumában anti-PMP22, valamint humán cauda equina elleni complement 
fixáló antitestek jelenlétét mutatták ki. Keveset tudunk azonban egyéb potenciális 
autoantigénekről. Az immun pathomechanismusú paraneoplasiás eredetű 
polyneuropathiákban jól ismert a neuronok által expresszált onconeuralis antigének 
elleni antitestek szerepe. Munkánk során 39 herediter neuropathiás betegben 8 
onconeuralis antitest (amphiphysin, CRMP5, Ri, Yo, Hu, Ma2, Zic4 és recoverin) jelenlétét 
vizsgáltuk, rekombináns, tisztított human onconeuralis antigének felhasználásával, dot 
blot technikával. Az autoantitestek jelenlétét patkány agyi fehérjéken western blottal 
mutattuk ki. 
26 beteg esetében az öröklődő neuropathia hátterében genetikai tényezőt is 
azonosítottunk, 13 beteg esetében nem nem derült fény olyan genetikai defektusra, 
amely a betegség kialakulásának hátterében állhat. Autoantitestek jelenlétét sikerült 
igazolni a vizsgált betegek 62%-ában. Az autoantitestek 32%-ban ismertek fel 
onconeurális fehérjéket. 15 betegnek PMP22 duplikációja volt, ezen betegek körében az 
onconeurális antitestek gyakorisága 58% volt, míg a a többi beteg esetében ezen 
fehérjéket felismerő autoantitestek aránya mindössze 18% volt. 
A kapott adatok alapján a herediter neuropathiás betegek csoportjában jelentős 
számban fordulnak elő autoantitestek. Külön figyelemre méltó, hogy bizonyos genetikai 
hattér mellett (PMP22 duplikáció) a betegek hajlamosabbnak bizonyultak az egyébként 
rendkívül ritkán azonosítható onconeuralis antitesteket termelni. Ennek alapján 
feltételezhető, hogy a betegség lefolyásában immunológiai tényezőknek is szerepe lehet. 
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41. A MOZGÁSFÜGGŐ GAMMA SZINKRONIZÁCIÓ ELEMZÉSE 
ELECTROCORTICOGRAPHIÁVAL-ÚJ BIOMARKER A "BRAIN COMPUTER INTERFACE" 
FEJLESZTÉSBEN? 
Tamás G1, Muthuraman M2, Fabó D3, Entz L3, Raethjen J2, Radics P1, Rásonyi G3, Halász 
P3, Erőss L3 
1Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest 
1Christian Albrechts Egyetem, Neurológiai Klinika, Kiel 
3Országos Idegtudományi Intézet, Budapest 
 
Előzmények 
A mozgató kéregterületek electrocorticographiás vizsgálatával térképeztük fel a gamma 
frekvenciatartomány mozgásfüggő válaszait, melyek új biomarkerként segíthetik a 
“brain-computer interface”-ek fejlesztését.  
Anyagok és módszerek 
Öt beteget vizsgáltunk, epilepszia műtét előtti, invazív video EEG monitorozás alatt. A 
betegek subduralis grid és strip elektródái a supplementer motoros areát, a lobulus 
paracentralist, és a primer sensomotoros kéreg kéz reprezentációs területét fedték le. 
Két betegben olyan interhemispherialis grid elektród volt implantálva, mely mindkét 
interhemispherialis felszínen regisztrált, így nemcsak a valószínű epileptogén zóna, 
hanem a másik oldali egészséges kéregterület aktivitását is detektálta. A betegek az 
interictalis periódusban a jobb, majd a bal hüvelykujj rövid flexióját ismételték 
harmincszor. A mozgások kezdetéhez viszonyított ±4s-os EEG szakaszokat átlagoltuk, a 
teljesítmény spektrum időbeli változását multitaper módszerrel elemeztük.  
Eredmények 
A mozgás kezdetéhez köthető gamma szinkronizáció jelent meg a primer sensomotoros 
(S1-M1) és a supplementer motoros (SMA) kéreg felett is, a jól ismert 40Hz-es 
frekvenciasávon felül, a 60-100Hz-es frekvenciatartományban is, több szűkebb sávban, a 
mozgással kontralaterális dominanciával. Az SMA aktivitása kb. 200ms-mal előzte meg az 
S1-M1 aktivitását.  
Következtetések 
A kétoldali SMA aktivitása korlátozottan vizsgálható EEG-vel vagy 
magnetoencephalographiával. Vizsgálatunkban elsőként mutattuk ki, hogy a magas 
frekvenciájú gamma aktivitás az SMA felett megelőzi az akaratlagos mozgások kezdetét, 
az S1-M1 felett az izom kontrakcióval párhuzamosan kezdődik. A gamma szinkronizáció 
szűk frekvenciasávjai párhuzamos információ feldolgozásra utalhatnak a mozgás kezdete 
előtt és után. Az SMA felett, a mozgás tervezési fázisában megjelenő markáns 
elektrofiziológiai jelenség további vizsgálata szükséges, mivel biomarkerként szolgálhat a 
brain-computer interface működéséhez, a primer sensomotoros kéreg sérülésekor is.       
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42. EGÉSZ AGY ADC HISZTOGRAM AGYI KISÉRBETEGSÉG KÖVETÉSÉRE 
Gunda B1,2, R Porcher2, E Jouvent2, D Hervé2, M Duering3, M Dichgans3, H Chabriat2  
1Semmelweis Egyetem, Neurologiai Klinika, Budapest 
2INSERM UMR740, CERVCO, Department of Neurology, CHU Lariboisière, University Paris 
7 , France 
3Institute for Stroke and Dementia Research, Ludwig-Maximilians-University, Munich, 
Germany 
 
Célkitűzés 
A DTI alapú MD hisztogram paraméterek az agyi kisérbetegségnek már elfogadott 
markerei kísérleti körülmények között. Vizsgálatunk célja az volt, hogy kiderítsük: vajon 
az egyszerűbb, rutin klinikai gyakorlatban használt DWI alapú ADC hisztogramok 
jelentősebb képkorrekció nélkül (liquorszuppresszió, műtermék eltávolítás), figyelembe 
véve az MR gépek rendszeres technikai frissítéseit az MD hisztogramokhoz hasonlóan 
használhatók-e CADASIL-ban.  
Módszerek 
348 CADASIL beteget vizsgáltunk meg klinikailag (Rankin, Barthel, NIHSS, MMSE, Mattis 
DRS) és különböző és folyamatosan frissített szoftverű 1,5 Teslás MR gépekkel (DWI 3 
irányú, DTI 23 irányú mérésből). Először a DWI alapú ADC hisztogram paramétereket 
hasonlítottuk össze a DTI alapú MD paraméterekkel majd a különböző képkorrekciós 
módszerek (liquorszuppresszió, manuális és automatikus műtermék eltávolítás) hatását 
vizsgáltuk az a ADC hisztogram paraméterekre (lineáris regresszió analízis, Bland-
Altmann analízis). Végül egy mixed effects modellt használtunk a gépek technikai 
paraméterei illetve a klinikai állapotból hatásának együttes megítélésére az ADC 
paraméterekre. 
Eredmények 
Kimagasló korrelációt találtunk az MD és ADC hisztogram paraméterek között függetlenül 
a liquormaszkolástól. A képi műtermékek korrigálása az ADC hisztogram paramétereket 
érdemben nem változtatta meg. Ugyanakkor az MR gépek különbözősége igen nagy 
hatással volt a paraméterekre, amely meghaladta a klinikai állapot, a nem és a kor 
hatását is.  
Következtetés 
A korrigálatlan ADC hisztogram tehát alkalmasnak tűnik az aKB okozta szövetkárosodás 
megítélésére, azonban a különböző gépeken készült eredmények normalizálásra van 
szükség az összehasonlíthatóság céljából. 
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43. KÜLÖNBÖZŐ VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐ GYÓGYSZEREK ÉRFALI MORFOLÓGIÁRA ÉS 
FUNKCIÓRA GYAKOROLT HATÁSA 
Kovács K R1, Bajkó Z2, Szekeres Cs C2, Csapó K1, Molnár S1, Oláh L1, Magyar M T1, Kardos L3, 
Soltész P4, Csiba L1  

1Debreceni Egyetem OEC, Neurológiai Klinika, Debrecen 
2Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház, Neurológiai Klinika, Marosvásárhely 
3Kenézy Kórház, Biostatisztikus, Debrecen 
4Debreceni Egyetem OEC, III. Belgyógyászati Klinika, Debrecen 
 
Célkitűzés 
Az antihipertenzív gyógyszeres kezelés vérnyomáscsökkentő hatása egyértelmű, de még 
nyitott és vizsgálandó kérdés, hogy a kezelés miként hat az egyes kardiovaszkuláris kockázati 
tényezőkre (IMT, artériás stiffness, stb.), illetve, hogy a különböző gyógyszerek hogyan 
képesek kivédeni bizonyos provokáló tényezőkre bekövetkező változásokat. Komplex 
vizsgálati rendszerben követtünk bizonyos angiológiai paramétereket, illetve ezek változását 
antitenzív kezelés hatására. 
Módszerek 
Összesen 49 frissen felfedezett hipertóniás beteget vizsgáltunk (átlag életkor: 45,1±10,0 év, 
férfi/nő=1,4). A betegeknél mértük az intima-media vastagságot (IMT), meghatároztuk a 
stiffness paramétereket (PWV), valamint billenő asztalos vizsgálat során (HUTT) követtük 
különböző hemodinamikai paraméterek változását nyugalomban és billentést követően is. A 
vizsgálatok elvégzése után antihipertenzív kezelést indítottunk: angiotenzin-konvertáló-enzim 
gátló (ACEI) terápiában 31 beteg részesült; 9 betegnél béta -blokkolót (BB), míg 9 betegnél 
angiotenzin receptor-gátló (ARB) vérnyomáscsökkentőt indítottunk. A vizsgálatokat a kezelés 
kezdetétől számítva 6 hónap múlva ismételtük meg. 
Eredmények 
Hat hónapos kezelés után az IMT mindhárom csoportban csökkent: ACEI: 0,65 → 0,62 mm, 
ARB: 0,67 → 0,63 mm, BB: 0,58→ 0,56 mm. Hasonlóképpen a PWV is csökkent: ACEI: 10,0→ 
9,7 m/s, ARB: 10,1→ 8,1 m/s, BB: 8,4 → 7,6 m/s. Kezelés után a billentés hatására 
bekövetkező teljes perifériás rezisztencia emelkedés mértéke szignifikáns mértékben kisebb 
volt az ARB csoportban (p=0.03). Továbbá, az ARB csoportban az ACEI csoporthoz képest 
jelentősen kisebb mértékű diasztolés vérnyomás emelkedést tapasztaltunk billentés hatására 
(p=0.0459), míg a BB csoportban a billentés után bekövetkező tachycardia jelentősen kisebb 
mértékű volt az ACEI csoporthoz képest (p=0.0429). 
Következtetés 
Míg a vérnyomásra, IMT-re és stiffness paraméterekre gyakorolt pozitív irányú hatások 
függetlenek, a billentés során bekövetkező egyes hemodinamikai paraméterek változásai 
függnek az alkalmazott antihipertenzív gyógyszer típusától.  
 
  



 
MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA 57 

44. AZ ARTÉRIA CAROTIS EXTERNA ÁGAINAK KOMPRESSZIÓJÁVAL KIVÁLTOTT AGYI 
HEMODINAMIKAI VÁLTOZÁSOK CAROTIS INTERNA OCCLUSIOVAL BÍRÓ BETEGEK 
ESETÉN  
Frendl A, Borók Jné, Csiba L, Oláh L 
Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika, Debrecen 
 
Bevezető 
A. carotis interna (ICA) occlusio esetén a collateralis rendszer részét alkotó, azonos oldali 
a. opthalmicában (AO) az áramlás iránya megfordulhat. A fő collateralis keringést 
biztosító a. carotis externa (ECA) ág (a. maxillaris/a. facialis/a. temporalis superficialis) 
azonosítható az ág kompressziójával, ekkor ugyanis az AO áramlásának iránya 
normalizálódik.  
Módszerek 
Egyoldali ICA occlusioval bíró betegeket vizsgáltunk (n=8), az ipsilateralis AO-ban 
fordított irányú áramlással, akiknél az ECA ág(ak) kompressziója esetén az AO áramlási 
iránya normalizálódott. Transcranialis Dopplerrel követtük az átlagsebesség (MV) és a 
pulzatilitási index (PI) változását mindkét a. cerebri mediaban (MCA). A nyugalmi 
paraméterek regisztrálása után a fő kollateralis ECA ágat/ágakat 1 percig komprimáltuk. 
A breath holding index-szet (BHI) is meghatároztuk. 
Eredmények 
Ipsilateralis BHI: 0.54±0.37%/s, contralateralis BHI: 1.09±0.32%/s. A ECA ág/ágak 
kompressziójának eredményeként az ipsilateralis MCA-ban nem változott szignifikánsan 
az MV (-0.87%±3.33%), míg a PI csökkent 10.87%±14.38%-kal. 
Következtetés 
Egyoldali ICA oclusioval bíró betegeink fő kollateralis keringét biztosító ECA 
ágának/ágainak kompressziója esetén az ipsilateralis MCA-ban nem változott a MV, de a 
PI csökkent, ami a rezisztencia erek kompresszió alatti vasodilatatioját jelzi. Abban az 
esetben, ha az ICA occlusio oldalán lévő cerebrovascularis kapacitás kimerült, a 
kollateralis keringés zavara fokozott ischaemiás rizikót eredményez. Ez előfordulhat az 
ICA occlusio mellett fennálló szignifikáns ECA stenosis esetén. 
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45. ALSÓVÉGTAG MOBILIZÁLÓ KÉSZÜLÉK FEJLESZTÉSE ÉS TESZTELÉSE AKUT STROKE 
BETEGEK REHABILITÁCIÓJÁBAN 
Vér Cs1, Hofgárt G1, Menyhárt L2, Kiss A3, Ábrahám L3, Kovács G4, Nyisztor Z4, Kardos L5, 
Csiba L1  
1Debreceni Egyetem OEC, Neurológiai Klinika, Debrecen 
2Medical Systems Hungary Kft., Debrecen 
3National Instruments Kft., Debrecen 
4 Ortoprofil Kft., Debrecen 
5Független statisztikus 
 
Bevezetés 
A rehabilitáció a stroke bekövetkezte után általában 24-48 óra múlva elkezdhető, ha a 
beteg állapota stabilizálódott. A stroke-on átesett betegek kezelésére az egyik 
legelterjedtebb technika a passzív mobilizálás. A rehabilitációs tevékenységet egy 
általunk kifejlesztett passzív mobilizáló készülékkel egészítjük ki. A készüléket klinikai 
körülmények között teszteljük.  
Célkitűzés 
Olyan személyre szabott akciórádiuszú, plantár-és dorsalflexiót provokáló készülék 
kifejlesztése, ami alkalmas arra, hogy az alsóvégtag kóros tartásmintáját megtörje, oldja 
a spazmust és előkészítse a járást.  
Alkalmazása során célunk a láb plantárflexiós tartásának, outward helyzetének, az 
equinovarus deformitásnak, az Achilles ín kontraktúrájának megelőzése, szelektív 
mozgások kialakítása és a beteg aktív mozgásának elősegítése. 
Módszerek 
Összesen 33 akut ischaemiás és vérzéses stroke betegen teszteltük a készülékünk 
hatékonyságát (átlag életkor: 65 év, min:40 max:89). A kezelés időtartama naponta 30 
perc a paresises alsóvégtagon, a kezelési intervallum max. 7 nap.  
A mobilizáló készülék egyenletes erővel és sebességgel biztonságosan mozgatja a 
bokaízületet plantar flexió (max. 40 fok) és dorsal flexió (max. 20 fok) irányába úgy, hogy 
a kezelés alatt nem okozunk fájdalmat és sérülést. A kezelési paraméterek a készüléken 
állíthatóak be. 
Készülékünk hatékonyságát nemzetközi pontozó skálákkal (módosított Asworth Skála, 
National Institutes of Health Stroke Scale, módosított Rankin Skála) és a bokaízület 
passzív mozgásterjedelmének mérésével ellenőrizzük a kezelés előtt és után.  
Eredmények 
1. táblázat 

Mozgásterjedelmek és skálák Kezelési periódus előtt Kezelési periódus után 

Plantar flexió PROM* 17,15˚±4,98        → 22,5˚ ±5,04** 

Dorsal flexió PROM* 6,94˚  ±3,31         → 9,40˚ ±2,42** 

Outward helyzet 17,37˚±8,55        → 11,88˚±5,08** 

módosított Asworth skála 2,76 ±1,12          → 1,95 ±0,97** 
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módosított Rankin Skála 4,51 ±0,71          → 3,93 ±0,96** 

NIHSS alsó végtagi paresis (6. pont) 2,81 ±0,98          → 2,03 ±1,07** 

*Passive Range of Motion **P<0,005 
1. táblázat: A bokaízület passzív mozgásterjedelmei és a nemzetközi skálák pontszámai a 
kezelési intervallum előtt és után a paresises alsóvégtagon (a plantár –és dorsalfelxió 
nőtt, a láb outward helyzete csökkent, a nemzetközi skálák pontszámai csökkentek). 
Következtetés 
Eddigi eredményeink alapján készülékünk alkalmas arra, hogy a paresises alsóvégtag 
bokaízületének passzív mozgásterjedelmét növelje, csökkentse a láb outward helyzetét 
és csökkentse a spazmust.  
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46. AZ ARTÉRIA CAROTIS COMMUNIS KORAI MORFOLÓGIAI ELTÉRÉSEI RÖVID ÉS 
HOSSZÚ IDEJE KEZELT 1-ES TÍPUSÚ DIABETESES BETEGEKBEN 
Vastagh I1, Horváth T2, Nagy G3, Kollai M2, Bereczki D1, Somogyi A3 

1Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest 
2Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet, Budapest 
3Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest 
 
Bevezetés 
Diabetes mellitus miatt kezelt betegekben gyakran alakul ki makrovaszkuláris 
szövődmény, ezért a cukorbetegség jelentős cardiovascularis rizikófaktor. Az artériák 
látható eltérései hosszabb (> 10 év) betegség fennállás után mutathatók ki 1-es típusú 
diabeteses betegekben. 
Célkitűzés: Munkánk során az a.carotis communis strukturális jellemzőit, mint az 
atherosclerosis korai jeleit vizsgáltuk 1-es típusú diabetes mellitus (T1DM) miatt 
gondozott betegekben. 
Módszer 
A vizsgálatba 50, T1DM beteget vontunk be. Kontroll vizsgálati személynek 50 életkor, 
nem és BMI alapján illesztett személyt választottunk ki. Az a.carotis communis 
morfológiai paramétereit vizsgáltuk (diaméter, d; disztenzió, Δd; intima-media vastagság, 
IMT; itima-media keresztmetszeti terület, IMCSA). A méréseket ultrahangos, 
automatikus falmozgáskövető technikával határoztuk meg. Rögzítettük a brachialis 
vérnyomást, az antropometriai jellemzőket és a laboratóriumi eredményeket (serum 
lipidek, éhomi vércukor, HbA1C és C-reaktív protein). A betegeket a diabetes 
fennállásának időtartama alapján két csoportra osztottuk (T1DM≤10 év és > 10 év), 
vizsgálati eredményeiket a kontroll csoporttal hasonlítottuk össze, variancia analízist 
végeztünk. 
Eredmények 
A három csoport összehasonlításánál a d (6481 ± 551, 6469 ± 397, 6824 ± 696 μm, 
p=0.026), az IMT (525 ± 67, 547 ± 64, 589 ± 105 μm, p=0.005) és az IMCSA (11.63 ± 2.0, 
12.18 ± 1.94, 13.93 ± 3.38 mm2, p<0.001) különbözött szignifikáns mértékben. A serum 
glucose és HbA1C kivételével a laboratóriumi paraméterekben szignifikáns különbség nem 
volt. 
Következtetés 
Eredményeink igazolják, hogy 1-es típusú diabetes mellitusban a nagyerekben már a 
betegség kezdeti periódusában is kimutatható morfológiai eltérés, de szignifikáns 
különbség csak hosszabb betegség fennállás után alakul ki. 
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47. D-VITAMIN ÉS AZ EGÉSZSÉGES AGYSZERKEZET – KVANTITATÍV MR VIZSGÁLATOK 
Plózer E, Altbacker A, Darnai G, Orsi G, Perlaki G, Schwarcz A, Clemens Zs, Janszky J 
PTE, Klinikai Központ, Neurológiai Klinika, Pécs 
 
Előzmények 
Jelen kutatásunk célkitűzése, hogy fényt derítsünk arra, van-e összefüggés egészséges, 
fiatal egyetemi hallgatók esetén a D-vitamin szint és az agyi morfológia esetleges 
megváltozása között. Irodalmi adatok alapján a D-vitamin szintje összefüggést mutathat 
az agyi morfológiával. Ilyen például az agyi fejlődésben bekövetkező zavar esetén 
kialakuló pszichiátriai kórképek, mint a schizophrenia és az autizmus, valamint a D-
vitamin hiányának kapcsolata. Állatkísérletekben kimutatták, hogy a D-vitamin hiányos 
egereknél morfológiai eltérések figyelhetők meg a normál egérpopulációhoz képest, 
ilyen például az agy nagyobb volumene, a laterális kamrák nagyobb mérete, a vékonyabb 
kortikális állomány.  Ezen kísérletes adatok alapján vizsgáljuk felvetésünket. 
Anyagok és módszerek 
Vizsgálatunkba 101 egyetemi hallgatót vontunk be. Bevonási kritériumként a 18-tól 30 
éves korosztályt adtuk meg. Kizáró tényezőt jelentett a vizsgálat során tudomásunkra 
jutott pszichiátriai, vagy pszichológiai rendellenesség és az MR vizsgálat során 
tudomásunkra jutott kóros eltérés.  
Az alanyok mindegyikénél nem kontrasztos, non-invazív koponya MRI vizsgálatot 
végeztünk, MPRAGE szekvencia felhasználásával.  Ezen kívül a D-vitamin szintjének 
meghatározása céljából vérvétel történt, melynek során kb. 5 ml vérmintát gyűjtöttünk. 
A vérmintákból  protokoll szerinti 25(OH) D mérés történt. A vizsgálat alanyokat D-
vitamin szintjük szerint két csoportra osztottuk: D-hipovitaminosis csoport (< 75 
nmol/liter) ill. normál D vitamin szintű (>75 nmol/liter) csoportra. 
A kapott MR adatokat Freesurfer postprocessing szoftver segítségével félautomata agyi 
szegmentálással elemeztük, azaz in vivo meghatároztuk az egyes agyi struktúrák (jobb és 
bal oldali thalamus, accumbens, pallidum, amygdala, laterális kamrák, pars opercularis, 
pars triangularis, pars orbitalis) térfogatát. 
Eredmények 
D hipovitaminosisos csoportnál a jobb oldali Broca analóg régió kisebb volt, mint a 
normál D vitamin szintű csoportban (intracraniális térfogattal korrigálva az intracraniális 
térfogat 0.28% ill. 0.32%-a , p=0.001, t teszt), mely különbség akkor is megmarad, ha az 
eredményeket nemre és életkorra korrigáljuk (p=0.007, ANOVA) 
Következtetések 
Alacsony D vitamin szint specifikusan összefügg az agy egyes régióival, Broca analóg régió 
megkisebbedésével jár. 
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48. D-VITAMIN HATÁSA A KOGNITÍV FUNKCIÓKRA   
Darnai G, Plózer E, Altbacker A, Lucza T, Karádi K, Kovács N, Clemens Zs, Janszky J 
PTE, Klinikai Központ, Neurológiai Klinika, Pécs 
 
Előzmények 
A D vitamin kognitív funkciókra gyakorolt hatását számos kutatás vizsgálta az elmúlt 
évtizedekben. Az eredmények azonban máig nem egyértelműek. Kutatásunk célja a 25-
hydroxyvitamin D (25(OH)D) szint és a verbális figyelem-tanulás-felejtés közötti kapcsolat 
vizsgálata fiatal egyetemistákon.    
Anyagok és módszerek 
Kutatásunkban összesen 101 fő vett részt (32 férfi). A kognitív teljesítmény mérésére a 
Rey-féle Auditoros Verbális Tanulási Tesztet (AVLT) használtuk. A plafonhatás elkerülése 
végett azokat a személyeket, akik legalább 2 esetben a teljes szólistát visszamondták, 
kizártuk a vizsgálatból. Ennek köszönhetően a végső minta elemszáma 44. A 
vérmintákból protokoll szerinti 25(OH)D mérés történt. A vizsgálati alanyokat D-vitamin 
szintjük szerint átlag alapján két csoportra osztottuk: alacsony (<76,5 nmol/liter) és 
magas D-vitamin szintűek. 
Eredmények 
A független mintás T-próbák alapján szignifikáns különbség mutatkozik a két csoport 
között a szólista első ismétlésében: az alacsony D-vitamin szintűek (8,87±1,6SD) jobban 
teljesítettek a magas D-vitamin szintűeknél (7,38±1,86SD). A második visszamondásnál a 
szignifikáns különbség megmarad. A harmadik visszamondástól nem tapasztaltunk 
szignifikáns különbséget a csoportok között. További szignifikáns különbséget kaptunk az 
AVLT Hosszú Távú Felejtés (Long Term Retention) pontszámában: a magas D-vitamin 
szintűek ebben az esetben is rosszabbul teljesítettek.         
Következtetések 
Kutatásunkban a magas D-vitamin szint alacsony kognitív teljesítménnyel jár együtt. A 
magas D-vitamin szintűek gyengébb verbális figyelemmel rendelkeznek – ugyanannak a 
szólistának a megtanulásához több felolvasásra van szükségük. Ráadásul a megtanult 
szavakból többet is felejtenek.  
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49. AZ ALEXITÍMIA ÉS D-VITAMIN KAPCSOLATA 
Altbäcker A, Plózer E, Darnai G, Janszky J, Clemens Zs 
PTE, Klinikai Központ, Neurológiai Klinika, Pécs 
 
Előzmények 
A D-vitamin lelki egészségre kifejtett hatását feltáró kutatások az eddigiek során 
elsősorban klinikai csoportokra koncentráltak. A D-vitamin hiány igazoltan növeli a 
skizofrénia, a hangulatzavarok (depresszió, szezonális affektív zavar) és az autisztikus 
spektrumzavarok előfordulásának esélyét. Ezen kórképek közös sajátossága, hogy az 
alexitímia magasabb fokával társulnak, így kutatásunk célja annak feltárása volt, hogy 
van-e közvetlen kapcsolat az alexitímia és D-vitamin szint között. 
Anyagok és módszerek 
Keresztmetszeti kutatásunkba 18-30 év közötti egészséges, jobb kezes egyetemi 
hallgatókat vontunk be (N=89). Kizáró tényezőt jelentett a vizsgálat során tudomásunkra 
jutott pszichiátriai, neurológiai vagy pszichológiai rendellenesség. A résztvevők egy 
általános életmód mellett a következő kérdőíveket töltötték ki: Toronto Alexitímia Skála 
(TAS-20), Beck Depresszió Kérdőív (BDI), Spielberger-féle Állapot Szorongás Kérdőív 
(STAI-S). A D-vitamin szint meghatározása éhgyomori vérvétellel zajlott, melynek során 
kb. 5 ml vérmintát gyűjtöttünk, a vérmintákból a későbbiekben 25(OH)D mérés történt. 
Eredmények 
A TAS-20 összpontszám és az 25(OH)D szint között kapott negatív korreláció(rs= -0,204; 
p=0,05) alapján többszörös lineáris regressziós modellt alkottunk, ahol a függő változó a 
TAS-20 összpontszám volt, független változóként pedig az 25(OH)D szint mellett első 
lépésben a nem és az életkor szolgált. Második lépésben a modellbe építettük független 
változóként a STAI-S és a BDI összpontszámot is.  
Az 25(OH)D szint TAS-20 összpontszámra kifejtett szignifikánsan negatív hatása a nem és 
életkor, ill. a BDI és STAI-S összpontszám kontrolláló tényezőként való használata mellett 
is megmaradt (β=-0,238, p=0,02 és β=-0,209 p=0,03). 
Következtetések 
Tudomásunk szerint ez az első olyan keresztmetszeti kutatás, mely az alexitímia és a 
25(OH)D szint kapcsolatát vizsgálja. Eredményeink szerint az alacsonyabb 25(OH)D szint 
magasabb alexitímia pontszámmal jár együtt,  ez a kapcsolat pedig nemtől, kortól, 
szorongástól és depresszív hangulattól függetlenül fennáll. 
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50. A MENTALIZÁCIÓ NEUROANATÓMIAI ALAPJAI: MULTIMODÁLIS MRI SCLEROSIS 
MULTIPLEXBEN  
Mike A1,5, Strammer E1, Aradi M2, Orsi Gy2,6, Perlaki G2,6, Herold R3, Hajnal A3, Sándor J4, 
Bánáti M1, Illés E1, Alexander Z5, C RG Guttmann5, Illés Zs1,6,7 
1Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, PTE, Pécs 
2Pécsi Diagnosztikai Központ, Pécs 
3Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécsi Tudományegyetem, Pécs 
4Közegészségügyi Tanszék, Debreceni Tudományegyetem, Debrecen 
5Center for Neurological Imaging, Departments of Radiology and Neurology, Brigham and 
Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston MA, USA 
6MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
7Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
 
Háttér 
A társadalmi beilleszkedés mások mentális állapotának megértését igényli, melynek 
kognitív háttere, a mentalizáció (Theory of Mind) deficiens sclerosis multiplexben (SM), 
és hozzájárulhat a mindennapi élet nehézségeihez. Jelen munkában a strukturális 
patológia hatását vizsgáltuk a mentalizációra, és feltérképeztük azokat a neuroanatómiai 
struktúrákat, melyek sérülése mentalizációs zavarral jár.  
Módszer 
49 SM beteg mentalizációs teljesítményét (Faux Pas, Baron-Cohen Szemek és Arcok 
teszt) hasonlítottuk össze 24 illesztett kontrollal, és T1 és T2-súlyozott 3-dimenziós agyi 
MR (3Tesla) vizsgálatot végeztünk az SM betegeknél és további 18 illesztett kontroll 
személynél. Kéregvastagságot, teljes és régionális fehérállományi T1 és T2 léziótérfogatot 
mértünk. Fehérállományi atlasz segítségével értékeltük a nagyobb pályák léziótérfogatát 
is.  
Eredmények 
A tekintés és szemkifejezés mentalizációs értékelése függetlenül korrelált a corpus 
callosum spleniumának T1 léziótérfogatával, mely az interhemispherialis vizuális 
integrációban játszik szerepet, a bal oldali fusiform gyrus és a bal anterior inferior 
temporalis gyrus kéregvastagságával, mely az arc érzelmi felismerésében és 
integrációban fontos. A jobb premotoros area kéregvastagsága szintén a tekintés/szem 
mentalizációs dekódolásának teljesítményével korrelált, mely a tükörneuronok szerepére 
utalhat.  
Megbeszélés 
Az SM betegeknél észlelt mentalizációs deficitet a fehérállományi gócokkal kapcsolatos 
diszkonnekció, illetve ettől részben függetlenül az arc és szem érzelmi felismerésében 
fontos kérgi területek atrófiája magyarázza.  
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51. NEUROMYELITIS OPTICA 22 ÉVES LEFOLYÁSA UTÁN VÉGZETT KVANTITATÍV MRI 
VIZSGÁLAT FOKÁLIS SZÖVETI LÉZIÓT JELEZ AZ AGYBAN  
Aradi M1, Kőszegi E2, Orsi G1,3, Perlaki G1,3, Schwarcz A1,3, Illés Zs2,3,4 

1Pécsi Diagnosztikai Központ, Pécs 
2Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, PTE, Pécs 
3MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
4Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
 
Háttér 
A neuromyelitis optica (NMO) hatása az agyra hosszútávon alig vizsgált.  
Módszer 
Kvantitatív T1, T2, mono- és biexponenciális diffúzió és proton spektroszkópiás 
méréseket (3Tesla) végeztünk egy 8 éves kora óta anti-AQP4-szeropozitív NMO-ban 
szenvedő betegnél 22 év betegségtartamot követően. A méréseket 20 egészséges 
kontrollal, és 3, 4 és 5 éve NMO betegségben szenvedő betegek adataival hasonlítottuk 
össze. 
Eredmények 
Bár a rutin T1 és T2-súlyozott felvételeken nem látszott eltérés, a kvantitatív T1, T2 és 
DWI mérések az „épnek tűnő fehérállományban” (NAWM) magas diffúzióval és kóros 
relaxációs idővel jellemzett területeket észleltek. E kóros NAWM területeken a 
biexponenciális diffúziós analízis és a kvantitatív spektroszkópia extracelluláris ödemát és 
axonveszteséget detektált. A hat hónap múlva megismételt vizsgálat ugyanezen 
eltéréseket jelezte. Rövid ideje tartó NMO betegségben hasonló elváltozást nem 
találtunk. 
Megbeszélés 
Hosszú NMO betegségtartam után a metabolit eltérések, a kóros diffúzió és relaxáció 
fokális szöveti pusztulást jeleznek az épnek tűnő agyi fehérállományban, mely legalább 6 
hónapig perzisztál.   
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52. A KÖZPONTI IDEGRENDSZERI DEMYELINISATIO POSZT-TRANSZKRIPCIÓS SZABÁLYOZÁSA 
Molnár V1, Éder K1, Vető S2, Vince Á3, Ábrahám H3, Bánáti M4, Ács P5, Palkovits M6, Falus 
A1, ifj. Gallyas F2, Illés Zs4,7,8 
1Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest 
2Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs 
3Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium, Pécsi Tudományegyetem, Pécs  
4Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, PTE, Pécs 
5Neurológiai Klinika, Pécsi Tudományegyetem, Pécs 
6Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest 
7MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
8Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern Denmark, Odense, 
Denmark 
 
Háttér 
A de- és remyelinisatio molekuláris mechanizmusainak vizsgálata a klasszikus sclerosis 
multiplex modellben, kísérletes agyvelőgyulladásban (EAE) bonyolult a heterogén patológia 
miatt. A microRNS-ek (miRNS) a génexpressziót az mRNS-en keresztül szabályozzák, 
degradációt vagy a transzláció repressziót eredményezve.  
Módszer 
Cuprizonnal (CPZ) 1-6 hétig indukált demyelinisatioban és spontán remyelinisatioban (a CPZ 
elhagyása után 2 nappal és 2 héttel) 627 miRNS expresszióját vizsgáltuk az izolált corpus 
callosumban (CC) Agilent miRNS array alkalmazásával. Az eredményeket real-time RT-PCR-ral 
validáltuk. A miRNS-ek potenciális mRNS célponját két módon vizsgáltuk: 5 adatbázis 
elemzésével és génexpressziós microarray-t követően a differenciáltan expresszálódó mRNS-
ek között. A KPI specificitást elemzésére egyéb szervekben is vizsgáltuk a miRNS expressziót 
real-time PCR-ral. A normálnak tűnő fehérállományt (NAWM) ist elemeztük, hogy a csak a CC-
ban zajló oligodendrocyta apoptózis hátterében az oligodendrocyták mitokondriális 
sejthalállal szembeni differenciált érzékenysége áll-e. A postnatális 2-14 napon izolált CC-ban 
is vizsgáltuk a miRNS expressziót, hogy a demyelinisatiót követő remyelinisatio és a fejlődés 
során a myelinisatio molekuláris mechanizmusai átfednek-e.  
Eredmények 
A CC-ban 3 differenciáltan expresszálódó miRNS-t azonosítottunk. Az egyik miRNS a 
myelinisatio során is felregulálódott. Két miRNS expressziója a KPI-re specifikus volt, a 
harmadik a CPZ által indukált atrófizált thymusban is differenciáltan expresszálódott. Számos 
potenciális target gént azonosítottunk, hálózatelemzés többek között a p53 és axonfejlődési 
útvonalak szabályozását vetette fel. Jelenleg zajlik a miRNS funkcionális szerepének vizsgálata 
géncsendesítés és protemika alkalmazásával. 
Megbeszélés 
Három miRNS-t azonosítottunk, melyek a de- remyelinisatio és a fejlődés során zajló 
myelinisatio génexpressziós szabályozásában szerepet játszhatnak. Számos funkcionális 
kísérlet zajlik, melynek során a myelinsiatio olyan potenciális útvonalait vizsgáljuk, mely 
terápiák célpontja lehet a jövőben.  
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53. MYASTHENIA GRAVIS GENETIKAI ASSZOCIÁCIÓJA HISZTAMIN N-
METILTRANSZFERÁZ GÉN POLIMORFIZMUSSAL 
Kellermayer B1, Polgar N2, Pál J, Bánáti M1, Maász A2, Kisfali P2, Péterfalvi Á1, Hosszú Zs1, 
Tordai A3, Rózsa Cs4, Melegh B2, Illés Zs1,5,6 
1Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, PTE, Pécs 
2Orvosi Genetikai Intézet, PTE, Pécs 
3Molekuláris Diagnosztikai Intézet, Országos Vértranszfúziós Intézet, Budapest 
4Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Budapest 
5MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
6Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
 
Háttér 
A hisztamin n-metiltranszferáz (HNMT) a hisztamin metabolizációjában fontos enzim. A 
hisztamin és receptorai a gyulladáskeltő és gyulladásgátló immunválasz kialakulásában is 
alapvetőek.  
Módszer 
A funkcionális C314T single-nucleotide polimorfizmus (SNP) és az mRNS stabilitást 
befolyásoló A939G SNP asszociációt vizsgáltuk 213 myasthenia gravis (MG) betegben és 
342 egészséges kontrollban real-time PCR és RFLP technikával.  
Eredmények 
A 939A hordozó genotípus csökkent kockázattal társult a vizsgált teljes MG 
populációban, valamint az anti-AchR és anti-Titin szeropozitív betegekben. A 939G és a 
314T allél fokozott thymoma kockázattal járt, a 939G és 314T alléllok együttes hordozása 
pedig háromszorosra növelte a kockázatot.  
Megbeszélés 
A HNMT polimorfizmusok differenciáltan asszociálódhatnak autoimmun és 
paraneoplasiás myasthenia gravisszal.  
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54. GASZTROINTESZTINÁLIS ANTIGÉNEK ELLENI ANTITESTVÁLASZ KÖZPONTI 
IDEGRENDSZERI DEMYELINISATIÓS BETEGSÉGEKBEN  
Bánáti M1, Csecsei P1, Kőszegi E1, Sütő G2, Bors L1, Trauninger A1, Csépány T3, Rózsa Cs4, H 
Hvisted Nielsen5, Jakab G6, Molnár T7, A Berthele8, Sudhakar Reddy Kalluri8, Berki T9, Illés 
Zs1,5,10 
1Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, PTE, Pécs 
2Reumatológiai és Immunológiai Klinika, PTE, Pécs 
3Neurológiai Klinika, Debreceni Tudományegyetem, Debrecen 
4Neurológiai Osztály, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Budapest 
5Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
6Neurológiai Klinika, Uzsoki utcai Kórház, Budapest 
7Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, PTE, Pécs 
8Department of Neurology, Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München, 
Germany 
9Immunológiai és Biotechnológiai Intézet, PTE, Pécs 
10MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
 
Háttér: A legújabb adatok megváltozott gasztrointesztinális (GI) mikrobiota és 
immunválasz szerepére utalnak központi idegrendszeri autoimmunitásban: ezért 
megvizsgáltuk, hogy gyakoribb-e a GI traktus elleni antitestválasz sclerosis multiplexben 
(SM) és neuromyelitis optica spektrum betegségben (NMO-SD).  
Módszer: A gliadin, szöveti transzglutamináz (tTG), intrinsic faktor (IF), parietalis sejt (PC) 
és Saccharomyces cerevisiae (ASCA) elleni antitesteket vizsgáltuk ELISA és Western blot 
módszerrel 45 AQP4-szeropozitív NMO-SD beteg, 85 SM beteg, és 48 egészséges kontroll 
szérumában. 
Results: Az SM betegek 28 %-nál és az NMO-SD betegek 35 %-nál találtunk legalább egy 
ellenanyag pozitivitást szemben a kontrollok 8%-ával (p<0.001). Az anti-GI 
szeropozitivitás a leggyakoribb (46%) volt AQP4-szeropozitív myelitisben (p<0.001 vs HS, 
p=0.01 vs MS). Anti-gliadin és ASCA ellenanyagok gyakrabban voltak jelen az NMO-SD 
betegekben, mint a kontrollban (p=0.01 és p<0.05 korrigálva többszörös tesztelésre). 
Megbeszélés: A GI traktus elleni antitestválasz gyakori központi idegrendszeri 
autoimmunitásban, különösen anti-AQP4-szeropozitív myelitisben.  
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55. A KORAI IMMMUNSZUPPRESSZIÓ ALAPVETŐ MINDEN ANTI-AQP4-SZEROPOZITÍV 
NEUROMYELITIS OPTICA SPEKTRUM BETEGSÉGBEN FÜGGETLENÜL A BETEGSÉG 
LEFOLYÁSÁTÓL 
Kőszegi E1, Illés Zs1,2,3 
1PTE, Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, Pécs 
2MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
3Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
 
A neuromyelitis optica a központi idegrendszer demyelinisatiós kórképe, melyet az agyi 
vízcsatorna aquaporin4 (AQP4) ellen generált antitestek okoznak. Az esetek egy részében 
azonban a látóideggyulladás és a myelitis szeparáltan jelentkezik, így a definitív NMO 
diagnózis nem állítható fel. Ezek a térben limitált kórképek az NMO spektrum részét 
képezik. A diagnosztikát tovább bonyolítja, hogy anti-AQP4 szeronegatív esetek is 
előfordulnak. Míg a definitív NMO esetén a terápia nem kérdéses, és az 
immunszuppresszió bevezetése problémát nem jelent, az NMO spektrum betegségek 
kezelése kevésbé definiált.  
Az EFNS kezelési irányvonalakat ismertetve és részben kritikai megjegyzésekkel illetve, 
egy relapszáló látóideggyulladással járó esetünk kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
amennyiben a spektrum betegség anti-AQP4 szeropozitív, az NMO-hoz hasonló korai 
immunterápiát igényel az NMO konverzió és súlyos relapszusok lehetősége miatt. 
 
  



 
MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA 70 

56. A KORAI KEZDETŰ MYASTHENIA GRAVIS MAGAS EBNA-1 IGG TITERREL 
ASSZOCIÁLÓDIK 
Csuka D1, Bánáti M2, Rózsa Cs3, Füst Gy1, Illés Zs2,4,5 
1Semmelweis Egyetem, III. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest 
2PTE, Neurológiai Klinika, Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Pécs 
3Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Neurológiai Osztály, Budapest 
4MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
5Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
 
Háttér 
A myasthenia gravis (MG) autoimmun betegség, melyet a betegek túlnyomó részében a 
thymusban termelődő, a neuromuscularis junctio acethylcholin receptorával (AchR) 
keresztreagáló ellenanyagok okozzák. A közelmúltban MG betegek thymusában Epstein-
Barr vírus (EBV) nukleinsavat azonosítottak, mely felvetette e vírus szerepét az 
ellenanyagtermelés patogenezisében. 
Módszer 
Az „Epstein-Barr virus type 1 nuclear antigen” (EBNA-1) ellen termelődő IgG 
ellenanyagokat vizsgáltuk 158 MG beteg szérumában 184 egészséges kontrollhoz 
hasonlítva.  
Eredmények 
Bár a szérum koncentrációban különbséget nem találtunk, magas anti-EBNA-1 IgG titer 
(az egészséges 90-es percentil felett) gyakoribb volt MG betegekben az egészségesekhez 
viszonyítva (26.6 vs. 16.3%, P=0.024). Magas EBNA-1 IgG szint szintén gyakrabban fordult 
elő 94 korai-kezdetű MG betegben 64 késői kezdetű MG beteghez képest (30.8 % vs 14.1 
%, P=0.021). Nemre, korra, anti-AchR és anti-Titin ellenanyagok jelenlétére/hiányára 
normalizálva, többszörös logisztikus regresszió szintén a magas szérum koncentráció 
asszociációját jelezte a korai kezdetű myasthenia gravis-szal (OR: 3.17, P=0.027). A korai 
kezdetű MG betegek közül 39 betegnél történt thymectomia; 18 betegnél thymoma 
(46%), 6 betegnél thymus hyperplasia (15%), és 15 betegnél thymus atrófia (39%) 
igazolódott; e betegek között az EBNA-1 IgG titer nem különbözött. 
Megbeszélés 
Az adatok arra utalnak, hogy a MG magas EBNA-1 ellenanyag titerrel asszociálódik, és ez 
különösen jellemző a korai kezdetű myasthenia gravis-ra. Mivel az EBNA-1 titer nem 
korrelált az anti-AchR, és anti-Titin ellenanyag titerrel, valószínűtlen, hogy egy 
diszregulált heterogén B sejtválasz lenne felelős a magas EBNA-1 szintért; ez az EBV 
specifikus patogén szerepére utalhat. 
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57. A POMPE-KÓR ENZIMPÓTLÓ KEZELÉSE ENZIM-SPECIFIKUS T SEJT VÁLASZT 
EREDMÉNYEZ 
Bánáti M1, Hosszú Zs1, Trauninger A1, Szereday L2, Illés Zs1,3,4 
1PTE, Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, Pécs 
2PTE, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, Pécs 
3MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
4Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
 
Háttér 
A Pompe-kórt az alfa-glükozidáz enzim genetikai hiánya okozza, mely kezelhető a 
rekombináns enzim (rhGAA) rendszeres adagolásával. Az infúzióban pótolt enzimfehérje 
azonban ellenanyagokat generál, mely a terápia hatékonyságát csökkentheti.  
Módszer 
Megvizsgáltuk, hogy a B sejt válasz (ellenanyagok) mellett az rhGAA kivált-e enzim-
specifikus T sejtválaszt is. Hat magyar beteget vizsgáltunk különböző időpontokban egy 
nem kezelt beteghez és 5 egészséges kontrollhoz hasonlítva.  
Eredmények 
Az aktivált T sejtek frekvenciája a kezelt betegek perifériás vérében emelkedett volt. 
Izolált T sejtek stimulálása a rekombináns enzimmel dózisfüggő intracelluláris interferon-
gamma (IFN-γ) expressziót váltott ki a CD4+ és CD8+ T sejtekben egyaránt. Szeparált CD4+ 
és CD8+ T sejt kultúrák stimulálása rhGAA-val magasabb IFN-γ és tumor necrosis factor-
alpha (TNF-α) koncentrációt eredményezett a felülúszóban, míg az interleukin (IL)-4, IL-6, 
és IL-17 szint nem különbözött a kontrolloktól. A cytotoxikus FasL és perforin molekulák 
expressziója natural killer (NK) sejtekben, NKT-szerű sejtekben, és CD8+ T sejtekben in 
vivo nem különbözött. 
Megbeszélés 
Az ellenanyagválasz mellett az enzimpótló terápia gyulladáskeltő T sejtválaszt is generál, 
mely az ellenanyag termelésre hatással lehet. Magas ellenanyagtiterrel rendelkező, 
terápia rezisztens betegekben a már alkalmazott anti-B sejt immunszuppresszív terápia 
mellett ezért T sejtekre ható immunmodulálás is felvetődik lehetőségként. 
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58. AZ OLIGODENDROCITA APOPTÓZIS ELLENI ÚJ TERÁPIA LEHETŐSÉGE: A POLY(ADP-
RIBÓZ) POLIMERÁZ GÁTLÁSA 
Vető S1, Ács P2, Jan B3, Hans L3, Berente Z1, ifj. Sétáló Gy4, Sümegi B1, Komoly S2,6, ifj. 
Gallyas F1, Illés Zs2,5,6,7 
1PTE, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, Pécs 
2PTE Neurológiai Klinika, Pécs 
3Centre for Brain Research, Medical University of Vienna, Austria 
4Orvosi Biológiai Intézet, University Pécsi Tudományegyetem, Pécs 
5PTE Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, Pécs 
6MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
7Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
 
Az oligodendrociták pusztulása és a demyelinisatio a sclerosis multiplex (SM) patológiai 
jellemzője.  A III. típusú léziót a minimális gyulladás és a kifejezett oligodendrocita 
apoptózis jellemzi, melynek legalább egy részében mitokondriális patológia állhat.  
Jelen munkában kimutattuk az SM plakkok apoptotikus oligodendrocitáiban a poly(ADP-
ribóz) polimeráz enzim aktiválódását és az apoptosis inducing factor (AIF) nukleáris 
transzlokációját. Ugyanezen morfológiai és molekuláris jellemzőket észleltük a 
mitokondriális toxin, cuprizon által kiváltott primer demyelinisatiós modellben. A 
poly(ADP-ribóz) polimeráz gátlása e modellben csökkentette az oligodendrocita depléciót 
és a demyelinisatiót. Az enzimgátlás csökkentette a c-Jun N-terminal kináz és a p38 
mitogen-aktivált protein kináz foszforilációt, fokozta a protektív phosphatidylinositol-3 
kináz-Akt útvonal aktiválódását, ás gátolta a caspase-independens AIF-mediált 
apoptózist.  
Adataink arra utalnak, hogy a poly(ADP-ribóz) polimeráz aktiváció a III. típusú SM plakkok 
genezisében alapvető szerepet játszhat. Mivel az enzim gátlása sikeresen kivédte a 
primer demyelinisatiót, és csökkentette az SM gyulladásos modelljének, a kísérletes 
agyvelőgyulladásnak a súlyosságát is, hatásos terápia lehet az SM valamennyi típusában. 
Egyben egy olyan új SM terápiás koncepcióra nyújtottunk példát, ahol nem kombináció, 
hanem egyetlen molekula antagonizálása hat egyidejűleg a gyulladásos és degeneratív 
folyamatokra.  
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59. SZOCIÁLIS KOGNITÍV TELJESÍTMÉNY ÉS THEORY OF MIND RELAPSZÁLÓ-REMITTÁLÓ 
SCLEROSIS MULTIPLEX BETEGEKBEN 
Bánáti M1, Sándor J2, Mike A1, Illés E1, Bors L1, Feldmann Á3, Herold R3, Illés Zs1,3,5,6 
1PTE Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, Pécs 
2PTE Közegészségügyi Tanszék, Egészségtudományi Kar, Pécs 
3PTE Neurológiai Klinika, Pécs 
4PTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs 
5MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
6Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
  
Háttér 
A Theory of Mind (ToM) mások érzelmeinek, szándékainak megértése és interpretálása 
(mentalizáció), mely kognitív és érzelmi viszonyulást igényel (szociális kogníció). Számos 
neuropszichiátriai betegségben deficiens, mely a szociális kapcsolatok érintettségét is 
eredményezi. Sclerosis multiplexben (SM) a kognitív és hangulati zavar a betegség egyik 
gyakori tünete.  
Módszer 
A szociális kogníciót vizsgáltuk 40 ambuláns SM betegben 35 egészséges kontrollhoz 
hasonlítva verbális és non-verbális ToM tesztek alkalmazásával (Faux Pas, Baron-Cohen 
Szemek és Arcok teszt) és a Baron-Cohen Empátia kérdőívvel. A betegség súlyosságának, 
időtartamának és progressziójának hatását a szociális kognícióra többszörös logisztikus 
regresszióval elemeztük a befolyásoló faktorokra normalizálva (kor, nem, intelligencia, 
depresszió, és szorongás).  
Eredmények 
A non-verbális tesztekben a betegek szignifikánsan rosszabbul teljesítettek. A súlyosabb 
állapotú betegeknél a verbális tesztek teljesítménye is rosszabb volt (Szemek teszt, Faux 
Pas). A betegség elején a betegek empátiásabbnak érezték magukat.  
Megbeszélés 
Ambuláns állapotú és jó kogníciójú betegeknél is megfigyelhető már a szociális kogníció 
érintettsége, mely az interperszonális kapcsolatokra és a szociális helyzetértékelésekre 
hatással lehet.   
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60. GYERMEKKORI, SZTREOIDRA REAGÁLÓ ÉS A NAGY MYELINIZÁLT ROSTOK AXONÁLIS 
NEUROPATHIÁJÁVAL JÁRÓ AKUT ERYTHROMELALGIA: A DYSIMMUN NEUROPATHIA? 
Pfund Z1, Stankovics J2, Komoly S1, Decsi T2, Illés Zs1,2,3,4 
1PTE Neurológiai Klinika, Pécs 
2PTE Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, Pécs  

3MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
4Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
 
A 12-éves leány a végtagok disztális részének súlyos erythromelalgiájával (kipirulás, 
ödéma, súlyos neuropathiás fájdalom) került felvételre. Fizikális, képalkotó és 
laboratóriumi vizsgálatok fertőző, szisztémás autoimmun, metabolikus, endokrin vagy 
vaszkuláris etiológiára nem utaltak. A súlyos fájdalom és az allodynia kisrostos 
neuropathiára utalt, de a disztális izomgyengeség a nagyrostok érintettségét is jelezte. 
Ezt elektrofiziológiai vizsgálat is megerősítette. Nagydózisú, lassan csökkentett 
methylprednisolon a fájdalmas erythromelalgia rapid remisszióját, és az elektrofiziológiai 
eredmények komplett normalizálódását eredményezte. Esetünk a nemrég leírt, 
szteroidra javuló és kisrostos axonopathiával járó erythromelalgia mellett egy új, a 
Guillain-Barré szindróma és krónikus dysimmun neuropathiák közötti, a nagyrostokat is 
érintő átmeneti variánsra utalhat.   
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61. “VELESZÜLETETT” T LIMFOCITÁK ÉS AZ NK SEJTEK CSÖKKENT FUNKCIÓJA AZ 
ISCHEMIÁS STROKE AKUT FÁZISÁBAN ÖSSZEFÜGGHET A STROKEOT KÖVETŐ FOKOZOTT 
INFEKCIÓS KOCKÁZATTAL 
Péterfalvi Á1, Molnár T2, Bánáti M1, Pusch G1, Mikó É3, Bogár L2, Pál J4, Szereday L3, Illés 
Zs1,5,6 

1PTE Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, Pécs 
2PTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs 
3PTE Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, Pécs 
4PTE Idegsebészeti Klinika, Pécs 
5MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
6Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
 
Háttér 
Az ősi, “veleszületett” limfociták az immunválasz korai fázisában aktiválódnak, és 
képesek az adaptív immunválasz módosítására. E limfocitákat és az NK sejteket vizsgáltuk 
az akut ischemiás stroke korai fázisában.  
Módszer 
A perifériás vér Vdelta2 T és CD3+CD56+ NKT-szerű sejtjeinek frekvenciáját, intracelluláris 
perforin és interferon-gamma termelését vizsgáltuk flow cytometriával 20 egészséges 
kontrollban és 28 betegben 6 és 72 órával a stroke első tünetét követően. Izolált NKT-
szerű és NK sejtek in vitro citokintermelését cytometric bead array segítségével mértük 
aktiválást követően a kultúra felülúszójában. Vizsgáltuk a perifériás NK sejtek citotoxikus 
funkcióját is.  
Eredmények 
A Vdelta2, az NKT-szerű és az NK sejtek frekvenciája nem változott, és hasonló volt ez 
egészségesekben mérthez. A gyulladáskeltő IFN-gamma intracelluláris expressziója a 
Vdelta2 T sejtekben, az NKT-szerű sejtekben, az NK sejtekben, és az izolált NK sejtek IFN-
gamma termelése alacsonyabb volt 6 órán belül, és 72 órára érte el a kontrollok értékét. 
Hasonlóan változott az intracelluláris perforin expresszió is. A gyulladásgátló citokinek 
szintjében nem volt eltérés. Az IFN-gamma és perforin expresszió növekedésének 
mértéke Vdelta2 T sejtekben korrelált a klinikai javulással, a NIHSS pontszám 
csökkenésével.  
Megbeszélés 
Az NK, az NKT-szerű és a Vdelta2 T sejtek gyulladáskeltő citokin- és citotoxikus válasza 
akut deficienciát jelez a stroke korai fázisában, mely kapcsolatban állhat a fokozott 
infekciós kockázattal. 
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62. AZ INVARIÁNS VALFA7.2-JALFA33 T SEJT RECEPTOR VESE- ÉS AGYDAGANATOKBAN 
EXPRESSZÁLÓDIK, MELY MUCOSAL-ASSOCIATED INVARIANT T (MAIT) SEJTES 
INFILTRÁCIÓRA UTAL 
Péterfalvi Á1, Gömöri É2, Magyarlaki T3, Pál J4, Bánáti M1, Jávorházy A5, Szekeres-Barthó 
J6, Szereday L6, Illés Zs1,7,8 
1PTE Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, Pécs 
2PTE Pathologiai Intézet, Pécs  
3PTE Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs 
4PTE Idegsebészeti Klinika, Pécs 
5Urológiai Klinika, Pécsi Tudományegyetem, Pécs 
6PTE Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, Pécs 
7MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
8Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
 
Az invariáns T sejt receptorral (TCR) rendelkező NKT sejtek szerepe a 
tumorimmunitásban jól megalapozott. A nemrégen leírt új T sejt populáció, a mucosal-
associated invariant T (MAIT) sejtek az NKT sejtekhez hasonló tulajdonságokkal 
rendelkeznek, és szerepük autoimunitásban is hasonló. Megvizsgáltuk négy, invariáns 
TCR-t expresszáló T sejt populáció, többek között a Valfa7.2-Jalfa33 TCR-t kifejező MAIT 
és a Valfa24-JalfaQ TCR-t expresszáló NKT klonalitást 19 vese és agydaganatban. A 
daganatok felében a MAIT és az NKT klonotípus együtt expresszálódott, míg a másik két 
invariáns TCR-t (Valfa4 és Valfa19) nem tudtuk kimutatni. A daganatokban a MAIT-ra 
jellemző TCR bétalánc (Vbeta2, Vbeta13) és az antigén prezentáló molekula, az MR1 
szintén jelen volt. Az infiltráló T sejtek nagy része CD8+ volt, és expresszálta a HLA-DR 
molekulát, ami aktivációra utalt. Míg a MAIT alfaTCR a perifériás CD56+ és CD56- 
populációban egyaránt jelen volt, az infiltráló limficitákon a CD56 hiányzott. A MAIT 
sejtek klonális jelenléte korrelált a gyulladáskeltő citokinek expressziójával de nem 
korrelált a gyulladásgátló IL-4, IL-5 és IL-10 expresszióval, ami egy gyulladáskeltő MAIT 
fenotípusra utalhat. Az adatok azt jelzik, hogy a CD56- MAIT alcsoport részt vesz a 
tumorimmunitásban, hasonlóan az NKT sejtekhez. 
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63. A POSZTERIOR KORTIKÁLIS ATRÓFIÁBAN ÉSZLELHETŐ MAGASABBRENDŰ VIZUÁLIS 
FIUNKCIÓK ZAVARA A FRONTO-PARIETALIS FIGYELMI TERÜLETEK CSÖKKENT 
AKTIVÁCIÓJÁVAL JÁR  
Feldmann Á1, Trauninger A1, Kotek Gy2, Kosztolányi P1, Illés E3, Pfund Z1, Komoly S1,4, 
Nagy F1, Illés Zs1,3,4,5 
1PTE Neurológiai Klinika, Pécs 
2Pécsi Diagnosztikus Központ, Pécs 
3PTE Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, Pécs 
4MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
5Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
 
A poszterior kortikális atrófia (PCA) egy ritka demencia, melynek kapcsolata korai 
kezdetű Alzheimer-kórral tisztázatlan. Az esetünkben alkalmazott multimodális MRI, 
voxel-alapú morfometria és fMRI kombinálása a vizuális figyelmi területek és az 
occipitalis lebenyek súlyos atrófiáját és csökkent aktiválódását jelezte egészségesekkel és 
6 korai kezdetű Alzheimer-kóros esettel összehasonlítva. A komplex megközelítés arra 
utalhat, hogy a figyelemért felelős struktúrák korán károsodnak PCA-ban, és 
hozzájárulnak a tünetekhez. Az adatok azt is jelzik, hogy a PCA és a korai kezdetű 
Alzheimer-kór különbözik.   
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64. AZ IL-23 RECEPTOR GÉN 3'UTR C2370A POLIMORFIZMUSA RELAPSZÁLÓ-REMITTÁLÓ 
SCLEROSIS MULTIPLEX-SZEL ASSZOCIÁLÓDIK  
Illés Zs1,2,3,6, Sáfrány E4, Péterfalvi Á1, Magyari L4, Farago B4, Rózsa Cs5, Komoly S2,6, 
Melegh B4 
1PTE Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, Pécs 
2MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
3Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
4PTE Orvosi Genetikai Intézet, Pécs 
5Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Neurológiai Osztály, Budapest 
6PTE Neurológiai Klinika, Pécs 
 
Az autoimmun betegségek, így a sclerosis multiplex patogenezisében és genetikai 
fogékonyságában is az interleukin (IL)-23/IL-17 citokin tengely fontos szerepet játszik. 
Megvizsgáltuk az IL-23 receptor (IL23R) 3' nem transzlálódó régiójának (3'UTR) C2370A 
single nucleotide polymorphismusát (SNP) 223 relapszáló-remittáló sclerosis multiplex 
(RRMS) betegben és 200 egészséges kontrollban. Az A2370A genotípus szignifikánsan 
gyakoribb volt RRMS-ben (10.8%) és a liquorban oligoklonalis gammopathiát mutató 
betegekben (12.9%) a kontrollokhoz képest (5.50%). Többszörös regressziós analízis azt 
jelezte, hogy az AA genotípus kétszeres kockázattal jár az SM kialakulására (OR=2.072, 
95% CI: 0.988-4.347, p<0.05). Mindez arra utal, hogy az IL23R gén polimorfizmus egy 
újabb közös autoimmun kockázati gén lehet, mivel gyulladásos bélbetegséggel is 
asszociálódik. 
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65. A T SEJTEK TRANSZKRIPCIÓS SZABÁLYOZÓ HÁLÓZATA KÓROS SCLEROSIS 
MULTIPLEXBEN 
Illés Zsolt1,2,3, Jun-Ichi Satoh4, Péterfalvi Ágnes1,  Rózsa Csilla5, Takashi Yamamura6 
1PTE Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, Pécs 
2MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
3Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
4Department of Bioinformatics, Meiji Pharmaceutical University, Tokyo, Japan 
5Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Neurológiai Osztály, Budapest 
6Department of Immunology, National Institute of Neuroscience, NCNP, Tokyo, Japan 
 
Sclerosis multiplexben (SM) a T sejtek génexpressziója kóros. E kóros génexpresszió 
transzkripciós hálózati szabályozását vizsgáltuk magyar monozigóta SM ikrekből izolált T 
sejtekben DNS microarray módszerrel. Három konkordáns és egy diszkordáns ikerpárt 
vizsgálva, 20 differenciáltan expresszálódó gént azonosítottunk. Hálózati analízist 
alkalmazva (KeyMolnet), a génexpressziós hálózat az Ets transzkripciós faktor család és a 
nukleáris NF-kappaB transzkripciós szabályozás zavarát jelezte. Ez az új bionformatikai 
megközelítés azt a következtetést sugallja, hogy a patogén T sejtekben komplex 
transzkripciós hálózati diszreguláció zajlik, mely az SM hátterében állhat.  
 
  



 
MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA 80 

66. A STROKE-OT KÖVETŐ INFEKCIÓS KOCKÁZAT DEFICIENS LEUKOCITA AKTIVÁCIÓVAL 
TÁRSUL  
Molnár T1, Péterfalvi Á2, Szereday L3, Pusch G2, Szapáry L4, Bogár L1, Illés Zs2,4,5,6 
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4PTE Neurológiai Klinika, Pécs 
5MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
6Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
 
Háttér 
Az ischemiás stroke-ot követően az infekciós kockázat fokozott, ami a korai immunválasz 
elégtelenségére utal. A leukociták alapvető szerepet játszanak a fertőzésekkel szembeni 
védelemben. A leukocita anti-szedimentációs ráta (LAR) egy egyszerű, leukocita 
aktivációt vizsgáló ágy melletti teszt. A szérum S100B koncentrációja az infarktus 
kiterjedésével korrelál. 
Módszer 
61 egészséges kontroll, 38 akut ischemiás stroke-ban szenvedő beteg és 11 TIA beteg 
vénás vérében vizsgáltuk a leukocita aktivációt, és korreláltattuk a kimenetellel, az 
ischemia nagyságát jellemző S100B értékkel az ischemiát követő 6 órán belül, 24 és 72 
óra múlva.  
Eredmények 
A LAR szignifikánsan megemelkedett már 6 órán belül, de míg stroke-ban folyamatosan 
emelkedett, TIA-ban 24 órán túli emelkedést már nem tapasztaltunk. A később poszt-
stroke infekcióban szenvedő betegeknél a LAR emelkedésének korai deficienciáját 
észleltük.  72 óránál mért S100B érték és a LAR szintén korrelált. A 24 és 72 óránál mért 
S100 B kedvezőtlen kimenetellel asszociálódott.  
Megbeszélés 
A szisztémás korai leukocita aktiváció a stroke jellemzője. Amennyiben deficiens, rossz 
kimenetelt és fokozott infekciós kockázatot jelez. Az ischemiás szöveti lézió kiterjedése a 
leukocita aktivációval korrelál. 
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67. GYULLADÁSOS/ENDOTELIÁLIS BIOMARKEREK, STROKE-OT KÖVETŐ INFEKCIÓ ÉS 
MORTALITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
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Háttér 
A szérum S100B koncentráció és az ischemiás stroke kimenetele közötti összefüggés jól 
ismert. A rossz prognózis rendszerint a stroke-.ot követő fertőzésekkel függ össze.  
Módszer 
A szolubilis P-selectin, sVCAM-1, MCP-1, sCD40L, tPA, IL-6, IL-8, S100B, a leukocita 
aktivációra jellemző antiszedimentációs ráta (LAR) és C-reaktív protein (hsCRP) 
koncentrációt vizsgáltuk az első tünet után 6 órán belül, 24 és 72 óra múlva. Statisztika: 
chi2 test, ANOVA teszt, Mann-Whitney teszt és ROC analízis. 
Eredmények 
A mortalitás (15/77) a post-stroke infekcióval szorosan összefüggött (18/77) (p<0.001). A 
infekciós kockázatot előre jelezte 6 órán belül az MCP-1, 24 órán belül az IL-6, és 72 órán 
belül a LAR és a CRP emelkedése (p<0.05). Többszörös regresszió egyedül az S100B 
emelkedést jelezte a mortalitás önálló kockázati faktorának (p<0.05) és a CRP72 
emelkedést infekciós kockázatnak (p<0.01). A hsCRP72 határértéke ≥ 21.4 mg/l, az 
S100B72 határérték ≥0.47 ng/ml volt. Ugyanakkor a 6 órán belül és a 24 óránál mért IL-6, 
a 6 órán belül mért IL-8 és CRP, és a 72 óránál mért LAR és S100B szintén különbözött a 
túlélők és stroke-ban meghalt betegek között. 
Megbeszélés 
Az ősi immunválasz (CRP, szisztémás leukocita aktiváció - LAR) és a magasabb S100B, 
mely kiterjedtebb infarktusra utal, összefügg az infekciós kockázattal és a mortalitással is. 
Ugyanakkor több citokin változása a szérumban a poszt-stroke infekció (MCP-1, IL-6) és a 
mortalitás (IL-8, IL-6) prediktív markere, mely a mortalitás és az infekciós 
patomechanizmusok eltérésére is utal. 
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68. INTRAVASCULARIS LIMFÓMA ÉS AZ IDEGRENDSZER: AZ IMMUNPROFIL AKTIVÁLT B 
SEJT FENOTÍPUST JELEZ  
Szőts M1, Szomor Á2, Kövér F3, Komoly S4,6, Kálmán E5, Gömöri É5, Illés Zs1,4,6,7 
1PTE Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, Pécs 
2PTE 1. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs 
3Pécsi Diagnosztikai Központ, Pécs 
4PTE Neurológiai Klinika, Pécs 
5Pathologiai Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs 
6MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
7Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
 
Az intravascularis limfóma (IVL) a nagy B sejtes limfóma ritka variánsa, mely az erekből 
nem lép ki, és obliteratív ischemia miatt gyakran érinti az idegrendszert. Amennyiben a 
gyanú nem merül fel, és biopszia nem igazolja, halálos betegség. Négy beteg ismertetése 
kapcsán áttekintjük a klinikopatológiai és immunfenotípus jellemzőket. Két esetben 
gyorsan progrediáló szubkortikális demencia, hallucinációk, zavartság alakult ki, mely 
paraneoplasiás szindróma lehetőségét vetette fel. Egy másik eset a gyökök, spinális 
idegek és perifériás idegek érintettsége miatt akut polyradiculopathia, Guillain-Barré 
szindróma képében jelentkezett a liquorban sejt-fehérje disszociációval. A negyedik 
esetben kezdetben vasculitis gyanúja merült fel a tartós láz és multifokális neurológiai 
tünettan miatt. A liquorban az emelkedett összfehérje, az anemia, gyorsult süllyedés, és 
az emelkedett LDH mindegyik esetben jellemző volt. A koponya MRI heterogén: a nagy 
konfluáló lézióktól a kis multifokális léziókig, akár negativitásig bármit észlelhetünk. Az 
agybiopszia diagnosztikus volt az egyik esetben, míg aspecifikus egy másikban. Egy 
esetben a mellékvese, egy a másik esetben a prostata halmozó léziójának biopsziája adta 
a diagnózist. Bár a limfóma sejteket számos szerv ereiben ki lehetett mutatni, az egyéb 
limfómákra jellemző hemopoietikus érintettség nem jellemző. A tumorsejtek a B sejt-
specifikus CD20, illetve a késői differenciálódási marker MUM1 molekulákra pozitívak 
voltak. Szintén expresszálták a zinc finger protein Bcl-6-ot, de a CD10 molekulát nem. In 
situ hibridizáció Ebstein-Barr vírust nem mutatott ki. Egy új kezelési stratégia, kombinált 
kemo-immunterápia (CHOP-rituximab), majd azt követő autolog perifériás őssejt 
transzplantáció hosszan tartó remissziót eredményezett két esetben. Összességében az 
IVL immunprofil aktivált B sejt (ABC) fenotípust jelez, mely gyakran a B sejt limfómák 
rossz prognózisára utal. A heterogén klinikai és neuroradiológiai megjelenés a diagnózis 
felállítását komplikálja, a biopsziával nyert diagnózis esetén azonban a kombinált kemo-
immunterápia őssejttranszplantációval teljes remissziót eredményezhet.   
 
  



 
MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA 83 

69. X-HEZ KÖTÖTT HYPER-IGM SZINDRÓMA ASSZOCIÁCIÓJA RAPID LEFOLYÁSÚ 
MULTIFOKÁLIS LEUKOENCEPHALOPATHIÁVAL 
Aschermann Zs1, Gömöri É2, Kovács G G3, Pál E1, Simon G4, Komoly S1,7, Maródi L5, Illés 
Zs1,6,7,8 
1PTE Neurológiai Klinika, Pécs  
2Pathologiai Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs 
3SE Neuropathologiai és Prion Betegségek Referencia Centrum, Budapest 
4Gyermekgyógyászati Osztáy, Szt György Kórház, Székesfehérvár 
5Debreceni Egyetem, Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék, Debrecen 
6PTE Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, Pécs 
7MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
8Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
 
Háttér 
A progresszív multifokális leukoencephalopathia (PML) asszociációja öröklött 
immundeficiens betegségekkel kivételes. A hyper-IgM szindrómát a CD40 ligand (CD40L) 
molekulát kódoló gén mutációja okozza, mely kombinált T és B sejt deficienciát 
eredményez. 
Módszer 
Klinikai, immunológiai és szövettani vizsgálatot végeztünk egy 19 éves, hyper-IGM 
szindróma miatt 3 éves kora óta intravénás immunglobulinnal (IVIG) kezelt betegnél PML 
gyanúja miatt.  
Eredmények 
A szérum IgA szint csökkent, a szérum IgM kissé emelkedett, míg a szérum IgG 
koncentráció a havonta alkalmazott IVIG kezelés miatt fiziológiás volt. A T sejtek CD40L 
expressziója markánsan csökkent. Koponya MRI vizsgálat térfoglaló jellegű, nem 
halmozó, gyorsan progrediáló, konfluáló T2 hyperintenz léziót jelzett a jobb féltekében. 
Kombinált antivirális kezelés ellenére a beteg 6 héten belül meghalt.  
Megbeszélés 
X-hez kötött hyper-IgM szindrómában a PML rapidan progrediál a globális celluláris és 
humorális immundeficiencia miatt; a CD8 cytotoxikus T sejtek szerepe a PML 
védelemben alapvető lehet, erre utal, hogy a kórkép a humorális immundefektus 
megfelelő kezelése mellett alakult ki.  
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70. SUSAC SZINDRÓMA: NEUROLOGIAI, PSZICHIÁTRIAI, SZEMÉSZETI, FÜL-ORR-
GÉGÉSZETI ÉS NEURORADIOLÓGIAI JELLEMZŐK   
Mike A1, Gaál V2, Kövér F3, Komoly S4,5, Illés Zs1,4,5,6 
1PTE Klinikai és Kísérletes Neuroimmunológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, Pécs 
2PTE Szemészeti Klinika, Pécs 
3Pécsi Diagnosztikai Központ, Pécs 
4PTE Neurológiai Klinika, Pécs 
5MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs 
6Institute of Clinical Research, Department of Neurology, University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark 
 
Encephalopathia, visszatérő retina artériás elzáródások és kétoldali relapszáló hallászavar 
a klinikai jellemzője a ritka, három szervet érintő, feltehetően autoimmun 
mikroangiopathiának. A kórkép gyakran nem kerül felismerésre az inkomplett tünettan, 
illetve a korábbi tünetek negligálása miatt. A korai diagnózis és kezelés megelőzheti a 
maradandó szervkárosodást. 
Ismertetjük az első magyar esetet, és annak kapcsán a klinikai jellemzőket, diagnosztikai 
és terápiás javaslatot.  
A 30 éves nőbeteg a Pszichiátriai Klinikára került felvételre akut apátia, koncentrációs és 
személyiségzavar miatt. A kóros EEG vizsgálatot követően vettük át a Neurológiai 
Klinikára encephalopathia gyanúja miatt. A koponya MRI többszörös fehérállományi T2 
hiperintenzitásokat mutatott a cerebellumban és a corpus callosumban is. A liquor 
fehérjetartalom jelentősen emelkedett volt. A 2,5 éve visszatérő kétoldali látás- és 
hallászavar és a migrén anamnézis Susac szindrómára utalt. Fundoscopia és fluorescein 
angiográfia a retina artériák többszörös elzáródását, az audiográfia kétoldali hallászavart 
jelzett. Szisztémás autoimmun betegségre, vasculitisre, trombofíliára a 2,5 év alatt 
ismételten elvégzett vizsgálatok nem utaltak. Krónikus, lassan leépített 
methylprednisolon terápia remissziót eredményezett, a beteg több éve tünetmentes.  
A többszervi tünettan figyelembevétele a ritka klinikai kórképek, így a Susac szindróma 
esetében is a klinikai diagnózis feltétele. 
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