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Introduction 

There are conflicting results in the literature regarding the connection between thrombophilias 

and ischaemic stroke. Thus far, the role of different thrombophilias in the pathogenesis of brain 

infarcts hasn’t been unequivocally proven. However, most of the clinical studies in this topic 

have not differentiated between the various subtypes of ischaemic stroke. Our aim was to 

evaluate the connection between the methylene tetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T 

genotype and different infarct subtypes, classified according to the Trial of Org 10172 in Acute 

Stroke Treatment – TOAST classification. 

Patients and methods 

Between 2015-2017, we investigated the MTHFR C677T genotype among ischaemic stroke 

patients who were under 60 years of age, did not have any traditional vascular risk factors or had 

a positive family history. 

Results 

In 2 years’ time, 138 ischaemic stroke patients met the inclusion criteria. Among these patients, 

23 had a heterozygous (17) or homozygous (6) mutation in the MTHFR C677T allele. 2 patients 

(8,69%) had large-artery atherosclerosis, 1 (4,34%) patient had a cardioembolic source and 13 

patients (56,52%) were found to have lacunar syndrome. 7 participants were thought to have 

cryptogenic stroke. Among these patient, 4 were considered to have embolic source of 

undetermined source (ESUS) based on the clinical picture and imaging studies. 

Conclusion 

In accordance with the scientific data, our results demonstrated a connection between a mutation 

in the MTHFR C677T allele and lacunar stroke subtype. Interestingly, approximately 1/3 of our 

study population were found to have cryptogenic stroke. 
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Előzmények: Az elhízást akcelerált atherosclerosis és ennek következtében kialakuló fokozott 

cerebro-és kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás jellemzi. A stroke világszerte a második 

leggyakoribb vaszkuláris halálok és a leggyakrabban rokkantságot okozó betegség. Az elhízás a stroke 

független kockázati tényezője. A véralvadás XIII-as faktora (FXIII) és A alegységének Val34Leu 

polimorfizmusa fontos, azonban sok tekintetben még nem pontosan tisztázott szerepet játszanak az 

atherosclerotikus, atherothrombotikus folyamatok kialakulásában. A carotis intima-media vastagság 



(IMT) a szubklinikus atherosclerosis markere és a cerebro- és kardiovaszkuláris események független 

előrejelzője. 

Célkitűzés: Elhízott egyénekben a FXIII antigén szint és aktivitás meghatározása, a Val34Leu 

polimorfizmusok szerinti vizsgálata, a carotis IMT-vel való összefüggéseik feltárása. 

Betegek és módszerek: Vizsgálatunkban 150 obez (életkor: 40,4 ± 11,0 év; BMI: 38,5 ± 7,46 kg/m2) 

és 50 egészséges kontroll személy (életkor: 40,2 ± 9,98 év; BMI: 22,4 ± 1,82 kg/m2) szerepelt. A FXIII 

antigén szint meghatározás ELISA módszerrel történt. Az FXIII aktivitás vizsgálatára módosított 

kinetikus ammónia felszabadulási assay-t alkalmaztunk. A FXIII-A Val34Leu polimorfizmust PCR-

FRET analízissel határoztuk meg.  

Eredmények: Elhízott egyénekben a kontrollokhoz képest szignifikánsan (p≤0,05) magasabb volt a 

FXIII antigén szint (26,4 (22,8-30,0) mg/l vs. 21,8 (19,9-24,4) mg/l, p<0,0001) és a FXIII aktivitás 

(122 (108-139) % vs. 115 (103-126) %, p=0,006). Az egészséges kontrollokkal ellentétben az obez 

csoport Val34Leu polimorfizmusra homo- illetve heterozigóta és vad genotípusú egyénei között sem 

a FXIII antigén szint (26,0 (21,2-28,5) mg/l vs. 26,5 (22,9-30,9) mg/l, p=0,070), sem a FXIII aktivitás 

(117 (105-130) % vs. 122 (107-143) %, p=0,067) nem különbözött szignifikánsan. A carotis IMT-vel 

egyaránt szignifikánsan pozitívan korrelált a FXIII antigén szint (r=0,38, p<0,0001) és a FXIII 

aktivitás (r=0,25, p=0,016). A FXIII antigén szint a carotis falvastagság független prediktorának 

bizonyult.  

Következtetés: A normál testsúlyú egészséges kontrollokkal szemben obez populációban az L34 allél 

jelenléte nem eredményez szignifikáns FXIII szint és aktivitás csökkenést. Elhízott egyénekben az 

emelkedett FXIII antigén szint független szignifikáns összefüggést mutat a carotis intima-media 

vastagsággal, szerepet tölthet be a carotis atherosclerosis kialakulásában.  
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Bevezetés: 

A neuropátiás fájdalom az idegrendszer szomato-szenzoros pályáinak károsodása vagy 

működészavara során jön létre. Azon fájdalom, mely már legalább három hónapja fennáll, 

krónikus állapotnak tekintendő. A gyógyszeres kezeléssel nem befolyásolható krónikus fájdalom 

kezelésének utolsó terápiás modalitását a neuromodulációs beavatkozások jelentik. Ennek egyik 

válfaja a neurostimuláció. A pécsi Idegsebészeti Klinikán 2003 óta végzünk ilyen 

beavatkozásokat. 

Anyagok és módszer: 

Neurostimulációval 2003 és 2017 között 66 fájdalom szindrómás beteget kezeltünk (24-80 év, 

nő: 37 fő, férfi: 29 fő, 2003-2016: n=39, 2016-2017 n=27). A műtétek indikációi a következők 

voltak: failed back surgery szindróma (FBSS), plexus brachialis sérülés, gerincvelő sérülés, 

fantom fájdalom, komplex regionális fájdalom szindróma, postthoracotomiás fájdalom, talamusz 

fájdalom, deafferentációs arcfájdalom, postherpetikus neuralgia, dystonia okozta felső végtagi 



fájdalom és anginás fájdalom. A legnagyobb csoport az FBSS-s betegek csoportja volt (n=31). 

A 2017. júniusig operált FBSS-s betegeknél (n=23) személyes és telefonos retrospektív 

állapotfelmérést végeztünk a műtét előtti állapotot az utolsó kontrollhoz hasonlítva (Vizuális 

Analóg Skála, Oswestry Disability Index). 

Eredmények: 

A fájdalom team által konzervatív terápiára rezisztensnek tartott, és neurostimulációs 

fájdalomcsillapító idegsebészeti ellátásra javasolt 66 páciensből 47-nél (71%) sikerült 

hosszútávon terápiás hatást elérni. Átlagos utánkövetési idő 6 év. A gerincvelő stimulációval 

kezelt 31 FBSS-s betegből 27-nél (87%) lehetett legalább 50%-os fájdalomszint csökkenést 

elérni a tesztperiódus alatt. A 2017. júniusig műtött 23 fő Vizuális Analóg Skála értéke és 

Oswestry Disability indexe is szignifikáns javulást mutatott a műtét előtti adatokhoz viszonyítva 

(p<0,05). Az ő utánkövetési idejük 4,5 év. 

Megbeszélés: 

A neurostimuláció hosszú távon sikerrel alkalmazható konzervatív terápiára rezisztens 

neuropátiás fájdalomban. Legjobb bizonyítéka a hosszú távú hatásnak az, hogy a lemerült 

stimulátorok után azonnal jelentkeznek a betegek visszatérő fájdalmuk miatt, és kérik a készülék 

cseréjét. Az elmúlt néhány év technikai fejlesztései az indikációs kör bővülését és a 

hagyományos stimulációra nem reagáló betegek fájdalomcsillapító kezelését is lehetővé teszik. 
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A Creutzfeldt-Jakob-kór (CJD) gyorsan progrediáló dementiával, myoclonussal, ataxiával, 

látászavarral, motoros dysfunctioval jellemezhető. Neuropathologiai vizsgálat kiterjedt 

vacuolaris degenerációt (spongioform encephalopathia), reaktív gliosist és a kóros 

konformációjú protease‐resistens prion proteinből álló amyloid plakkok felhalmozódását mutatja 

a szürkeállományban. Az esetek többsége sporadikus, csak 10-15%-uk örökletes. A familiáris 

CJD formák hátterében leggyakrabban a PRNP gén E200K mutációja áll, amely autoszomális 

domináns öröklődésű. Az E200K mutációt hordozó betegek esetében a kórlefolyás és 

neuropathologiai eltérések hasonlóak a sporadikus CJD-esetekhez. Jellemző a myoclonusokkal 

kísért gyors progressziójú dementia, cerebellaris tünetek, a pyramis- és extrapyramidalis rendszer 

érintettsége. Jelen esetünkben bilaterális hyperacusis és az azt subacut jelleggel követő 

hypoacusis volt a Creutzfeldt-Jakob-kór egyik vezető korai tünete.  

Esetismertetés: a Hashimoto thyreoiditis miatt kezelt 40 éves nőbeteget diffúz hátfájdalom, 

hónapok óta tartó szorongás és alvászavar miatt hospitalizáltuk. Neurológiai vizsgálata során 

bilateralis hyperacusist észleltünk, majd egy-két hét alatt kétoldali hypoacusis alakult ki. A 



kezdeti audiogram normális volt, majd a magas frekvenciákon hypoacusist igazolt, újabb néhány 

nap múlva minden frekvencián súlyos hypoacusist észleltünk. A jó belsőfül-működés felvetette 

centrális eredet vagy psychogenitás gyanúját. A koponya MRI mindkét putament és nucleus 

caudatust minimálisan vastagabbnak, inhomogénebbnek írta le, a FLAIR felvételeken ezekben a 

struktúrákban minimálisan magasabb jelintenzitást figyeltünk meg, A thalamusok dorsomedialis 

részében is diszkrét magas jelintenzitás volt megfigyelhető.  

Az átvizsgálás két hete alatt gyors progressziójú memóriavesztés (MOCA: 27-24-21/30 p), 

zavartság jelentkezett. EEG vizsgálata már a hypoacusis korai stádiumában diffúz corticalis és 

subcorticalis funkciózavar jeleit mutatta rövid periodikus trifázisos szakszokkal. Genetikai 

vizsgálata a PRNP génben heterozigóta formában a c.598G>A (E200K) ismert patogén mutációt 

igazolta. A család kérésére megerősítő vizsgálatként elkészült a liquorból a 14-3-3 protein 

kimutatása, amely Western blottal határértéken volt (a mintát még a hallászavar korai fázisában 

vettük), a qPCR vizsgálat azonban kimutatta a kóros protein jelenlétét. Időközben a betegnél 

myoclonusok, majd törzs-és végtagataxia, corticalis süketség, súlyos dementia alakult ki, 

emissioja után egy hónappal, az első tünetekhez képest 4-5 hónap után exitált.   

A diagnózis közlése után derült ki, hogy az apai nagymama is CJD-ben exitált 52 évesen. Jelenleg 

mind a 7 gyermeke tünetmentes. 

A szakirodalomban eddig mindössze 3 bilateralis sensoneuralis hallásvesztéssel induló CJD-

esetet közöltek. Esetismertetésünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy rövid ideje 

fennálló szorongáshoz, alvászavarhoz társuló subacut bilaterális hallászavar korai jele lehet a 

CJD-nek.  
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Bevezetés: A leukodystrophiák, mely etiológiájának tisztázása, a betegség kezelése a mai napig 

is kihívásokat jelent.  Az Allan – Herndon – Dudley  szindróme egy X-recesszív öröklődés 

menetet követő, pszichomotoros retardációval, hypotoniával jellemzett leukodystrophia, 

előfordulási gyakorisága: 1/200 000. Esetbemutatásunkkal ennek a szindrómának a 

diagnosztikájához és terápiájához szeretnénk útmutatást nyújtani. 

Esetbemutatás: A 4 éves leukodystrophiás kisfiút az anya két lány testvérének perinatális halála 

és anya mentalisan retardált, spasticitás miatt kezelt fiú testvérének korai halála miatt utalták 

intézetünkbe a betegség okának tisztázása céljából. A kisfiú zavartalan terhességből született már 

csecsemő korában hypotoniás volt és dyskinesia is jelentkezett. Jelentkezésekor epilepsziás 

rohamokról is beszámol édesanyja. A koponya MR a myelin fejlődés nagyfokú elmaradását 

igazolta 1 éves korában. Két éves korában a perzisztáló klinikai tünetek mellett az MR kép javult, 

az EEG eleinte diffúz corticális működészavart később epileptiform tevékenységet is igazolt. 

Liqour vizsgálata eltérést nem talált, a n. suralis biopszia enyhe hypomyelinizációt detektált. 

Neurológiai státuszából kiemelendő: enyhén dysmorphiás koponya, az axiális izmok 

hypotoniája, a végtagizmok közepesen súlyos spasticitása, melyhez pyramis jelek és liberációs 

jelek is társultak. A gyermek mentálisan retardált volt. Labor vizsgálatai során a normális TSH 

mellett, emelkedett T3 és csökkent T4 szint igazolódott.  Mivel a revers T3 szint is kifejezetten 



alacsony volt, célzott genetikai vizsgálatot végeztünk, mely az SLC16A2 gén korai stop-codon 

beépülést eredményező frameshift mutációját igazolta. A diagnózis ismeretében téatrois off label 

terápiát indítottunk, 

Következtetés: A leukodystrophiák differenciáldiagnosztikájában manapság a költséges a panel 

genetikai vizsgálatok kerülnek sok esetben első helyre, annak ellenére, hogy vannak olyan 

formák, melyekben egyszerű biokémiai vizsgálatokkal jól azonosítható a vizsgálandó cél gén. 

Az Allan–Hendron–Dudley, szindróma esetében is egy olcsón elérhető biomarkerek segítenek a 

diagnosztikában és teszik lehetővé a betegség korai kezelését.  
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Introduction: The study was undertaken to determine differences in quality of life (QoL) among 

patients with relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) considering age of patients, using or non-

using disease-modifying medications (DMM) and number of relapses in last year.  

Objectives: The aim of the study was to determine how different outer and inner factors influence on 

QoL in patients with RRMS. 

Patients and methods: Seventy patients (age 47.4±10.1) all with diagnosed RRMS (35 using DMM 

and 35 non-using DMM) were included in the study. Several indicators of QoL were estimated with 

modified fatigue impact scale (MFIS) and generic SF-36v2 questionnaire. 

Results and conclusion: Fatigue as important factor of QoL has negative influence on physical 

(p<0.001, ANOVA), cognitive (p=0.043, ANOVA) and psychosocial (p=0.011, ANOVA) functioning 

of patients. The influence of fatigue is lower (p=0.041, Student's t-test) in patients when using DMM 

and in younger patients. QoL is generally lower, mostly in fields of physical functioning. Higher 

number of relapses last year has negatively influenced on vitality (p=0.002, Spearman's correlation 

coefficient (SCC)), social functioning (p=0.031, SCC) and increased influence of fatigue on cognitive 

functioning (p=0.008, SCC). EDSS disability status scale significantly correlates with influence of 

fatigue in patients (p<0.001, SCC) and generally with QoL (p<0.001, SCC). Generally, all tested 

patients with diagnosed RRMS has lower QoL considering the impact of different outer and inner 

factors, primarily due to physical symptomatology, while psychosocial elements of QoL are not 

significantly disturbed. 

Key words: quality of life, relapsing-remitting multiple sclerosis, disease-modifying medications, 

modified fatigue impact scale, generic SF-36v2 questionnaire   
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With an extremely high relative risk, hypertension (HT) is the most frequent, potentially 

modifiable risk factor for stroke, and it is the leading cause of global disease burden and overall 

health loss. Besides cardiovascular events, HT can lead to cerebrovascular complications and 

impairs neurocognitive functions. 

The aim of our study was to assess the early reversibility of the morphological and functional 

changes of the vessel wall and the neurocognitive performance impairment in newly diagnosed, 

primer hypertensive patients. 

Hence, 30 patients (mean age: 43.60±11.34 years; male/female ratio: 2.00) were assessed before 

and after three months of antihypertensive therapy (lisinopril or enalapril). The diagnosis of 

hypertension was based on international recommendations. Each patient had normal cerebral CT 

scan. 24 hours ambulatory blood pressure monitoring (ABPM), fasting blood sample and 

urinalysis, intima-media thickness (IMT), arterial stiffness (AIx, PWV), flow-mediated dilation 

(FMD) measurements and a comprehensive neurocognitive examination were performed at both 

baseline and follow up.  

After 3 months of antihypertensive therapy no significant decrement in IMT parameters were 

found (p=0.125), no significant increase in FMD (p=0.393) and PWV (p=0.141) values were 

found, and minor but not significant improvement in the AIx value (p=0.078) was observed. 

Cognitive improvement was observed after 3 months ACE-I therapy, especially in executive 

functions (p= 0.001) and moderately in reaction time and attention.  

In consequence, HT induced initial cognitive impairments can be improved in the early stages of 

medication. Whereas early reversibility of vascular changes with time-initiated antihypertensive 

therapy needs further investigations. 
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In physiological neurons harmonized axonal transport is essential for normal synaptic function. 

Changes in Lemur tyrosine kinase-2 (LMTK2) level may contribute to the disruption of 

molecular transport leading to synaptic loss and neurodegenerative process.  



Our aim was to characterize the LMTK2 expression in Alzheimer’s disease (AD) and Dementia 

with Lewy bodies (DLB) and define the potential alterations compared to age-match controls.  

Formalin-fixed paraffin embedded tissues were collected from MRC London Neurodegenerative 

Diseases Brain Bank. The assessed brain region was determined by neuropathologist (TH), then 

we applied LMTK2 antibody and scanned the slides. Ten images/case were taken and post-

processed with ImageJ software. We selected cells based on size, cytoplasmic volume and 

visibility of nuclei and identified the pyramidal cells as the target subgroup. We measured the 

mean grey value of these neurons and determined mean, median and mode intensity profiles for 

each case. Statistical data was calculated with SigmaStat software.  

One-way ANOVA showed significant differences in mean and median intensity among the three 

(AD, DLB, control; p <0.001) groups. Comparing two-two groups with T-test (AD-control, 

DLB-control; p <0.001 and p=0.012 respectively) and Mann-Whitney U test (AD-DLB; 

p=0.026) there were statistically significant differences in mean and median intensities. Mode 

intensity values were significant only between AD and control groups with T-test (p=0.021).  

Our results indicate significant changes in LTMK2 expression among age-match control and 

disease groups, as well as between AD and DLB patients. Further analysis of the protein’s role 

in underlying pathomechanism may provide a promising new therapeutic target in dementias.  
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Bevezetés: Az alvásendoszkópia egy hasznos innovatív eszköz az alvási apnoe-hypopnoe 

szindróma (obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome, OSAHS) és a felső légúti rezisztencia 

szindróma (upper airway resistance syndrome, UARS) kivizsgálásában. Vizsgálatunk céljaként 

az alvásendoszkópián átesett OSAHS-ban és UARS-ban szenvedő betegek felső légúti 

obstrukciós mintázatának meghatározását tűztük ki.  Emellett összefüggéseket kerestünk a felső 

légúti obstrukciós mintázat, a testtömegindex (body mass index, BMI) és a poliszomnográfiás 

(PSG) paraméterek között.  

Betegek és módszerek: Retrospektív vizsgálatunk során a Magyar Honvédség Egészségügyi 

Központban 2015 és 2017 között PSG-én és alvásendoszkópián átesett betegek eredményeit 

elemeztük. Az alvásendoszkópos eredményeket a VOTE klasszifikáció szerint dolgoztuk fel, 

majd megvizsgáltuk az obstrukciós mintázat, a BMI és a PSG-és paraméterek közötti 

összefüggéseket. A P értéket statisztikailag szignifikánsnak tekintettük, amennyiben a p<0,1 volt. 

Eredmények: A vizsgált 3 éves időszakban 37 beteg (10 nő, 27 férfi) esett át PSG-én és 

alvásendoszkópián. Az átlagos életkor 48±13 év, az átlag BMI 27±4 kg/m2 volt. Az átlagos 

apnoe-hypopnoe index (AHI) 22,2±24,2/óra, az átlagos oxigén deszaturációs index (ODI) 

27,1±31/óra volt. A PSG alapján 30%-ban UARS-t, illetve 22%-ban enyhe, 16%-ban 

középsúlyos és 32%-ban súlyos OSAHS-t diagnosztizáltunk. Az alvásendoszkópia során a velum 

szintjén 84%-ban, az epiglottis területén 76%-ban, a nyelvgyök régiójában 73%-ban, az 



oropharynx szintjében 43%-ban láttunk obstrukciót. A betegek döntő részében, 87%-ban 

többszintű elzáródás volt megfigyelhető. A többszintű elzáródást leggyakrabban (63%) a velum, 

a nyelvgyök és az epiglottis kollapszusának kombinációja adta. A koncentrikus lágyszájpadi 

obstrukció és a magas BMI között szignifikáns összefüggést észleltünk. Azonban az AHI, a BMI, 

illetve a többszintű obstrukció vagy az egyéb szintű és mintázatú elzáródások között nem 

találtunk összefüggést.  

Következtetések: Vizsgálatunk adatokkal szolgál az UARS-ban és OSAHS-ban szenvedő 

betegek felső légúti obstrukciós mintázatáról. Leggyakrabban lágyszájpadi kollapszus volt 

látható. A betegek túlnyomó részében a velum, a nyelvgyök és az epiglottis kollapszusával járó 

többszintű obstrukció volt megfigyelhető. A koncentrikus lágyszájpadi obstrukció és a magas 

BMI között szignifikáns összefüggést észleltünk. Vizsgálatunk eredményei segítenek az OSAHS 

és az UARS patogenezisének megértésében, és segítik az alvássebészt a személyre szabott műtét 

megtervezésében.  
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Background and Aims 

Thrombolysis by recombinant tissue plasminogen activator (rtPA) is the main pharmacological 

therapy in acute ischemic stroke (IS), however, it is only effective in a subset of patients. Here 

we aimed to investigate the role of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), an effective 

inhibitor of tPA, and its major polymorphism (PAI-1 4G/5G) in the outcome of therapy. 

Method 

Study population included 132 consecutive IS patients who all underwent thrombolysis. Blood 

samples were taken on admission, 1 and 24 h after rtPA infusion. PAI-1 activity and antigen 

levels were measured from all blood samples and the PAI-1 4G/5G polymorphism was 

determined. Clinical data of patients including NIHSS were registered at admission, day 1 and 7 

after therapy. ASPECTS was assessed using CT images taken before and 24 h after thrombolysis. 

Intracranial hemorrhage (IC) was classified according to ECASS II. Long-term outcome was 

defined 3 months post-event by the modified Rankin Scale.  

Results 

PAI-1 activity levels dropped transiently after thrombolysis, while PAI-1 antigen levels remained 

unchanged. PAI-1 4G/5G polymorphism had no effect on PAI-1 levels and did not influence 

stroke severity. PAI-1 activity/antigen levels as measured on admission were significantly 

elevated in patients presenting with worse 24 h ASPECTS (7-0). In a backward binary logistic 



regression analysis including age, sex, NIHSS on admission, the presence of 4G allele conferred 

a significant protective effect against IC (OR:0.30, 95%CI:0.09-0.99, p=0.048). PAI-1 levels and 

PAI-1 4G/5G polymorphism had no influence on long-term outcomes. 

Conclusion 

PAI-1 4G allele is associated with a significant protection against IC in post-lysis stroke patients. 

Funding: OTKAPD111929 

 

P 11 Stroke-ot utánzó ritka szituáció: nyaki fájdalom miatt tévesen az intrathecalis térbe 
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Egy 43 éves nő érkezett intézetünk sürgősségi osztályára, miután nyaki fájdalmak miatt két 

órával korábban tradicionális kínai orvoslás keretei között lidocain tartalmú injekciókat kapott 

bal paravertebralisan C5-C6 magasságban. A kezelést követően 30 perccel kétoldali 

arczsibbadás, jobb oldali arcfél- és felső végtagi gyengeség, beszédzavar, fejfájás, szédülés és 

többszöri hányás jelentkezett. Neurológiai vizsgálatakor Benommenheit mellett anisocoriát, 

balra irányuló harmadfokú horizonto-rotatoros nystagmust, mindkét arcfélen bizonytalan 

hypaesthesiát, jobb oldali perifériás típusú facialis paresist, jobb felső végtagi túlsúlyú közepes 

fokú hemiparesist és dysarthriát észleltünk. Tekintettel az időablakon belüli tünetkezdetre, a 

beteget potenciális thrombolysis-jelöltnek tekintettük, ennek megfelelően koponya CT, carotis-

CT-angiographia és perfúziós CT-sorozatok készültek, amelyeken parenchymás laesio, 

nagyérelzáródás vagy perfúziós deficit nem látszott, ugyanakkor a bal oldalkamra elülső 

szarvában, a III. agykamrában, illetve a bal C5 radixnak megfelelő gyöktasakban, kevéssel az 

arteria vertebralis törzse mellett kicsiny levegőzárványok voltak megfigyelhetőek. A felvételek 

alapján a klinikai képet a paravertebralisan adott injekció tartalmának liquortérbe kerülésével és 

ezáltal az intrathecalis lidocain lokális hatásával magyaráztuk. A beteg neurológiai tünetei 

néhány órán belül regrediáltak. Kontroll koponya MR-en reziduális intracerebralis károsodás 

nem látszott, nyaki ultrahang és transcranialis Doppler vizsgálatok eltérést nem mutattak. A 

beteget hét napos obszervációt követően neurológiailag tünetmentes állapotban bocsátottuk 

otthonába. 
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Bevezetés: 

A gerincvelő ischaemiás léziója ritka, diagnosztikus kihívást jelentő kórkép.  Felnőtteknél 

elsősorban az atherosclerosis és szövődményei jelentik a leggyakoribb etiológiát, de 

hipoperfúziós és vénás eredet is előfordul. A klinikum legfőbb jellemzői a hirtelen kezdet és az 

érintett érellátási területnek megfelelő tünetcsoportok. A diagnosztika gold standard eszköze az 

MR, kritérium a myelonban észlelhető T2 jelzavar az érintett territóriumnak megfelelő mintázat 

szerint. 

Esetbemutatás: 

A 63 éves férfibeteg felvételére iktálisan kialakult, súlyos fokú,jobb felső végtagi paresis miatt 

került sor. Akut koponya CT, CTA, CTP készült, baloldalon az ACM területében bizonytalan, 

10 mm alatti perfúziós eltérés volt látható, atherosclerosis igazolódott, a bal ACI bulbusában 

50% körüli szűkületet okozó lágy plakk volt észlelhető. Az időablakon belüli, iktális 

tünetkezdetre való tekintettel, abszolút kontraindikáció hiányában systemas thrombolysis történt. 

Kontroll koponya CT felvételenvérzés nem jelent meg, sem a CT, sem az ezt követően készült 

koponya MR (DWI, ADC map, FLAIR, T2*GRE szekvenciák) nem igazolt akut ischaemiás 

léziót. Tünetei perzisztáltak és a jobb alsó végtag súlyos fokú paresise is jelentkezett csökkent 

izomtónus, areflexia és jobb oldalon, elsősorban az alsó végtagon észlelhető hőérzés-zavar 

mellett. Nyaki gerinc MR vizsgálata során a C.II.-től C.V.-ig terjedő szakaszon, T2-ben és STIR 

szekvenciában magas jelintenzitású, hullámosan határolt terület volt látható CIII-CIV és CIV-

CV discusprotrusio, valamint canalis spinalis stenosismellett.  Myelitis ésa myelon ischaemiás 

léziója merült fel. VEP normál választ adott, FV SEP során kórosként értékelhető eltérés nem 

volt, AV SEP kétoldali somatosensoros funkciózavart jelzett, további lokalizáció perifériás 

komponens hiányában nem volt lehetséges. Liquor rutin vizsgálata során határérték fehérjét 

találtunk normál sejtszám mellett, liquor és szérum immunológiai vizsgálatok, szérum 

aquaporin4, szérum Borrelia és liquor Borrelia szerológia (IgG és IgM) negatívak voltak, vírus 

szerológiai vizsgálatok (HSV, HIV) lezajlott HSV1 infekcióra utaltak. A nyaki gerinc kontroll 

MR vizsgálata a leírt T2 hiperintenz lézió regresszióját igazolta, az axiális képeken az. a. spinalis 

anterior területi gerincvelői ischaemiára jellemző bagolyszem (owl’s eye) megjelenési formát 

észleltük, a lézió evolúciója is az ischaemia mellett szólt. A cervicalis stenosissal összefüggő 

myelopathia általában vénás infarktus következtében jön létre, ez felelős a klasszikus owl’s eye 

megjelenésért. Ezt tartottuk a legvalószínűbb pathomechanizmusnak betegünk esetében. 

Összefoglalás: 

A gerincvelői stroke a modern képalkotó eljárások birtokában is diagnosztikus kihívást jelent, 

különösen a kórkép szubakut fázisában.  A T2 jelzavar jellegzetes mintázatai, illetve az MR-rel 

történő hosszmetszeti követés segíthetnek a differenciáldiagnózisban. 
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Bevezetés: A DADS (distal acquired demyelinating symmetric neuropathy) a krónikus 

immunmediált neuropathiák (CIDP) egy ritka formája, amely szimetrikusan a végtagok disztális 

részén jelentkezik, csupán szenzoros tünetekkel jár és gyakran társul paraproteinekkel (DADS-

M). Elkülönítésük leginkább ez utóbbi miatt lényeges a CIDP variánsoktól. 

Tárgyalás: 46 éves férfibeteg jelentkezett vizsgálatra kórházunk elekrtofiziológiai laborában 

több mint egy hete fennálló, kezdetben mindkét kéz ujjain, majd a tenyereken és végül a kezeken 

és az alsó végtagokon is megjelenő szimmetrikus zsibbadás és ügyetlenség miatt. Neurológiai 

vizsgálata során fénymerev pupillákat, kifejezett, mind a négy végtagot érintő ataxiát és 

dysmetriát, a radialis reflexek megtartott volta kivételével tetra-areflexiát észleltünk ép 

vegetatívum mellett. Mind a négy végtagon distal felé erősödő paraesthesia és dysaesthesia volt 

igazolható. Önállóan járásképtelen volt. Másik intézményben már történt lumbalpunctio, amely 

a felső határon lévő liquor fehérjét és 10 fvs/3 ul-t mutatott. ENG vizsgálata 9 nappal a 

tünetkezdet után történt, negatív eredménnyel. Koponya, nyaki és throracalis gerinc MR 

vizsgálat negatív lett. Laborvizsgálattal emelkedett gamma-globulin, és magasabb kappa és 

lambda könnyűláncok igazolódtak. Felvétele után két nappal plasmapheresis indult, összesen 5 

alkalommal. Tüneteiben minimalis javulást tapasztaltunk. Az ENG vizsgálatot két hét múlva 

megismételtük. A bal. n. medianus és mko. n. ulnaris motoros ingerlésekor tapasztaltunk 

megnyúlt distalis motoros latenciát, a vezetési sebességek és az amplitudók normálisak voltak. 

Az F-hullám latencia a normál felső határán volt. Antidrom ingerlési technikát alkalmazva a felső 

végtagi sensoros vezetési sebességek mindkét oldalon alacsonyak voltak, normál amplitudók 

mellett. A nervus suralisok ingerlése során sensoros választ nem tudtunk elvezetni. A beteget 

rehabilitációs osztályra helyeztük, az egy hónappal később történt ENG vizsgálat enyhe javulást 

mutatott, de továbbra is egyértelműen dominált a distalis sensoros jelleg. A klinikai javulás lassú, 

a beteg továbbra is önállóan járásképtelen. Haematológiai kivizsgálása folyamatban van. 

Összefoglalás: A fentiek alapján akutan-subacutan induló DADS lehetőségét tartottuk 

valószínűnek, mivel motoros tünetet nem, kizárólag sensoros tünetet észleltünk, az ENG 

vizsgálattal distalis dominanciájú szimmetrikus demyelinisatios károsodást regisztráltunk, 

valamint paraprotein társulását is észleltük. Irodalmi adatok utalnak rá, hogy a DADS fiatalabb 

betegeknél gyors progresszióval járhat, melyet jelen esetünk is alátámaszt. A szegényes javulás 

plasmapheresisre vagy IVIG-re szintén a kórkép jellemzője. 

  

                                                           
1 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ – Ideggyógyászati Osztály - Budapest 
2 Nyírő Gyula Kórház – OPAI - Budapest 



 

P 14 Esetbemutatás: A spontán intracranialis hypotensio syndroma felismerése és 

diagnosztizálása 
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Bevezetés: A spontán intracranialis hypotensio syndroma a secunder fejfájások egyik viszonylag 

ritka oka, mely a cerebrospinalis folyadék szivárgásának következménye (előzetes trauma vagy 

lumbal punctio nélkül). A spontán intracranialis hypotensio syndroma felismerése a kórkép 

ritkasága miatt nehézséget okoz. Tanulmányunkban ezen ritka, de fontos kórkép jellegzetes 

tüneteire és diagnosztikus vizsgálataira szeretnénk rávilágítani egy esetbemutatáson keresztül. 

Módszer: A 36 éves nőbeteg két hete tartó ütésszerűen kezdődő, 1 hétig heves vegetatív 

tünetekkel (hányinger, hányás) járó, terápia rezisztens, erős, orthostaticus fejfájás miatt 

jelentkezett ambulanciánkon. A betegnek korábban fejfájása nem volt. Jelenlegi panaszai miatt 

többször, több helyen vizsgálták. Fejfájását cervicalis eredettel, pszichés faktorokkal 

magyarázták, de eszközös vizsgálat nem történt. 

Eredmények: A beteg neurológiai statusában jobb oldali perioralis facialis asymmetria és jelzett 

jobb oldali hyperreflexia volt észlelhető. Laboratóriumi vizsgálatai minimális granulocytosist és 

haemokoncentrációt mutattak. Felmerült subarachnoidealis vérzés gyanúja, de az acutan 

elvégzett koponya CT vizsgálat kétoldali bal oldali túlsúlyú chronicus subduralis haematomat 

igazolt. A koponya MR és MRA vizsgálat kétoldali térfoglaló jellegű subduralis hygromát, 

duralis halmozást, mindenütt szűkebb sulcusokat, komprimált gyrusokat, kissé szűkített 

kamrarendszert, illetve a hídvénák megvastagodását igazolta, mely kép a hypotensios kórképnek 

egyértelműen megfelelt. Fizikális statusában neuroinfekcióra utaló eltérést nem észleltünk. 

Transcranialis Doppler ultrahang vizsgálattal a Willis-kör minden látótérbe hozható ágában 

alacsony rezisztenciájú, jó volumenű áramlás volt detektálható, amely csökkent koponyaűri 

nyomásra utalt. EEG vizsgálattal kóros jeleket nem láttunk. A teljes gerinc MR vizsgálattal a 

liquorrhoea forrását kimutatni nem tudtuk. A radioizotópos liquorcsorgás vizsgálattal a 

SPECT/CT felvételeken a D I-II csigolyákhoz tartozó gyök mellett baloldalon, a D II-III között 

jobb oldalon, valamint a D IV-VII között jobb oldalon volt észlelhető izotóp kilépés. Koponyán 

belüli liquorcsorgást nem észleltünk, az orrtamponok inaktívak voltak. A liquor vizsgálat aktív 

gyulladást nem igazolt, minimális fehérvérsejt és összfehérje emelkedést mutatott, mely a 

kórképre jellemző. 

A beteg liquor hypotensiora jellegzetes tünetei és az elvégzett vizsgálatok alapján a beteg 

vegetatív tünetekkel társuló fejfájása hátterében spontán intracranialis hypotensio syndromát 

véleményeztünk. Konzervatív terápia gyanánt masszív folyadékpótlást alkalmaztunk, melyre a 

beteg állapota lényegesen javult. A SPECT/CT vizsgálattal igazolt D gerinc szakaszt érintő 

liquorkilépések miatt a beteget további vizsgálatok és esetleges beavatkozás (epiduralis saját 

vér/fiziológiás só/fibrin befecskendezése) céljából Idegsebészeti Osztályra (OKITI) helyeztük át. 

 

Következtetés: A diagnosztizált spontán intracranialis hypotensio syndroma ritka, de jól 

kezelhető kórkép, amelyre feltétlenül gondolni kell azon betegek esetében, akik orthostaticus, 

terápia rezisztens fejfájásra panaszkodnak. A jellegzetes koponya MR és a liquorcsorgás 

radioizotópos vizsgálata mellett esetünkben a transcranialis Doppler ultrahang vizsgálat 

eredménye is segítette a diagnózis felállítását. 
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Bevezetés: A myasthenia gravis (MG) a neuromuscularis junctiot érintő autoimmun betegség, 

incidenciája a magyar lakosság körében 4-5/10 millió főre tehető. Az izomcsoportok érintettsége 

alapján a betegségnek több alcsoportját különböztetjük meg, ezek közül az egyik az ocularis MG. 

Betegek és módszerek: Hipertóniás, húgyhólyag tumor kapcsán operált, 2-es típusú diabeteses 

77 éves férfi beteg több napja fennálló, kezdetben fluktuáló, majd perzisztáló kettőslátás miatt 

jelentkezett intézetünkben. Napszaki ingadozás a panaszok nem mutattak. Neurológiai 

vizsgálatakor extrapiramidalis tünetek mellett testszerte renyhe mélyreflex, diplopia, jobb 

túlsúllyal kétoldali ptosis, teljes ophtalmoplégia és hosszantartó beszédet követően dysarthria 

volt észlelhető, dysphagiát, érzészavart, paresist nem találtunk. Natív koponya CT, pyridostigmin 

teszt illetve koponya MR vizsgálat történt. 

Eredmények: Natív koponya CT felvételen tüneteket magyarázó eltérés nem ábrázolódott. A 

beteg anamnesztikus illetve keresztmetszeti képe alapján a tünetek hátterében primeren ocularis 

myastheniat gyanítottunk, differenciáldiagnosztikailag agytörzsi infarktus illetve paraneoplasia 

talaján kialakult neuropathia lehetősége merült fel. Diagnosztikus céllal adott pyridostigmin 

hatására a bal szem ptosisa minimális, nem számottevő javulást mutatott, a beteg kivizsgálását a 

gyors kizárhatóság/alátámaszthatóság miatt vascularis irányban folytattuk. Ennek részeként 

koponya MR vizsgálat készült, melyen a DWI/ADC/FLAIR szekvenciákon jobb oldalon 

thalamusban és mesencephalonban subacut ischaemiának megfelelő azonos korú vascularis 

laesiok vizualizálódtak. Ennek etiológiájaként a beteg vizsgálatai alapján kezeletlen hipertónia, 

nem megfelelően beállított szénhidrátháztartás talaján kialakult kisérbetegséget véleményeztünk. 

Érdemi javulás a beteg osztályos obszervációja alatt nem következett be. 

Konklúzió: Bár  a beteg vizsgálatakor az ocularis myastheniara jellemző klinikai képet látva 

elsősorban a neuromuscularis junctio megbetegedése vetődik fel, delikát esetekben azonban 

ezeknek a perifériásnak tűnő tünetek hátterében a központi idegrendszer izolált vascularis 

laesioja is állhat. 
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Bevezetés: Lassan progrediáló paraparesis, incontintentia hátterében igazolt myelopathia esetén 

számos etiológiai tényező merül fel, melyek között a spinalis duralis arteriovenosus fistula 

(SDAVF) egy ritkán felismert, potenciálisan gyógyítható betegség. 

Esetbemutatás: A 63 éves férfit másfél éve progrediáló járászavar, paraparesis, széklet és vizelet 

incontinentia miatt vizsgáltuk osztályunkon. Lumbalpunctiót és elektrofiziológiai vizsgálatokat 

követően CIDP gyanúja merült fel, ugyanakkor kontrasztanyagos MR vizsgálat a thoracalis 

myelonban és a conusban kontrasztanyagot halmozó myelopathiát ill. a gerincvelő felszíne 

mentén kanyargós, tágult érképleteket ábrázolt. A lelet alapján célzottan végzett DSA vizsgálat 



SDAVF-át igazolt. A beteg sebészi ellátásra került, állapota stabilizálódott, majd lassú 

javulásnak indult. 

Következtetés: Irodalmi adatok szerint a betegség előfordulása az átlagpopulációban 5-10 

eset/1.000.000. Feltételezések alapján ugyanakkor az esetek jelentős része diagnosztizálatlan 

marad, így lassan progrediáló paraparesis, incontinentia esetén a SDAVF-ra mint potenciálisan 

gyógyítható betegségre is gondolni kell.  
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Bevezetés 

A GINOP IRONHEART kutatás keretében agyvérzett betegek laboratóriumi-, képalkotó-, 

neurofiziológiai- és pszichológiai vizsgálatát végezzük, elhunyt betegeink esetében pedig 

szövettani mintavétel történik . Vizsgálatainkkal az agyvérzés prognózisát befolyásoló 

tényezőket, a rehabilitálhatóság korai megítélését segítő elektrofiziológiai paramétereket és a 

kognitív funkciók javulását elemezzük. 

Beteg és módszerek 

Az akutan kialakult, nem traumás állományvérzéssel érkező betegeket válogatjuk be a GINOP 

IRONHEART projectbe. Koponya CT vizsgálattal a vérzés lokalizációját valamint a vérzés és a 

körülötte elhelyezkedő ödéma térfogatát határozzuk meg.  Intenzív osztályra érkezéskor vért 

veszünk, majd az ezt követő 48 órában az első EEG és MEP vizsgálatot is elvégezzük. A koponya 

CT, MEP és EEG vizsgálatot a 14. napon valamint 3 hónappal később ismételjük meg. 

Pszichológiai vizsgálat az arra alkalmas betegek esetében a tünetek kezdetétől számított 14. 

napon és 3 hónappal később történik. Elhunyt betegeink esetében, amennyiben a boncolás 10 

órán belül megoldható, a DE ÁOK Patológiai Intézetében gyulladásos- és degeneratív 

folyamatok jelenlétét vizsgáljuk. A kutatás során nyert adatokat EXCEL file-ban rögzítjük.  

Eredmények 

Eddig 40 beteget (14 nő, 26 férfi, átlag életkor: 70,75± 11,41 év, medián életkor: 70 év, életkor 

47 és 91 év között, életkor range: 44 év) válogattunk be, közülük 18 beteget veszítettünk el. A 

2021-ig tartó kutatásnak még csak az elején járunk, így eredményekkel még nem szolgálhatunk. 

A poszter célja a vizsgálati protokoll és a célkitűzések ismertetése. 

 


