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1. BEVEZETŐ

A visszatérő hass fájdalom (recurrent abdominal pain) az 

iskoláskorú gyermekek 10-15%~át érinti (1), Ez az a kórkép, amely a 

betegen kívül megpróbáltatásnak teszi ki a szülőt, a családorvost, ilSeíve
a kivizsgálást végző orvost is.

Az eddigi megfigyelések arra utalnak, hogy gyermekkori 

betegségek széles skálája lehet a háttérben.

Értekezésemben azokat a vizsgálataimat foglaltam Össze, 

amelyek a visszatérő hasi fájdalom hátterében gyakorlati 

szempontból állnak, illetve fel szándékoztam hívni a figyelmet 

azokra a kórképekre, amelyek az újabb diagnosztikus lehetőségek 

bővülésével váltak felismerhetővé. Ezek közül többre saját 

megfigyeléseim hívták fel a figyelmet elsőként Magyarországon, illetve 

számoltam be a terápiás lehetőségekről. Lehetőségeimnél és klinikai 

érdeklődésemnél fogva nem törekedtem a kórélettani háttér 

tisztázására, laboratóriumi és egyéb vizsgálatokat csak olyan mélységig 

végeztem, amelyek alkalmasak voltak a kíinskumban tisztázható okok 

felderítésére.

Az egyes részfejezetek Is csak arra a kérdésre keresnek 

választ, hogy az ismertetett kórképek gyakorlati szempontból 

milyen lehetőséggel bírnak, az akut ellátás, gondozás, felnőttkori 

prognózis (prevenció) szempontjából.



4

2. A PERIODIKUS HASI FÁJDALOM MEGHATÁROZÁSA 

GYERMEKKORBA N

A periodikus has? fájdalom (PHF) definíciójában ma is Aplev (2) 

meghatározását használjuk, amely szerint akkor beszélünk 

periodikus hasi fájdalomról, ha három hónapnál hosszabb Ideje 

fennáll, a vizsgált periódus alatt legalább három, vagy több 

alkalommal fordul elő, és a fájdalom alatt a gyermek aktivitásában 

korlátozott.

Az 1980-as éveket is beleértve a has? panasz hátterében 

mindössze 8%-ban volt kimutatható organikus elváltozás, és ebből csak 

4% volt gastrointestinalis eredetű, a szerzők többsége pszichés 

tényezők szerepét emelte ki . (3, 4, 5) Ezt demonstrálja a Vafman (6) 

közleményéből idézett ábra is (1 ábra).

Látható, hogy míg a felnőtteknél a visszatérő hasi fájdalom 

hátterében 70%-ban találtak organikus okot, a gyermekekben ez 

mindössze 8% volt.

Az 1990-es évektől kezdődően azonban változás következett be, 

egyre több közlemény hívta fel a figyelmet arra, hogy a diagnosztikus 
lehetőségek bővülése következtében mind gyakrabban találunk 

organikus okot a visszatérő hasi fájdalom hátterében. Micskei (7) 654 

PHF-es beteget vizsgált, és 64%-ban talált organikus okot, amelyből 

44% volt gastrointestinalis eredetű.

Mavromlchaiis (8) 71 PHF-s beteget vizsgáit (átlagéletkoruk 8,6 

év volt), 66 esetben (93%) gastrointestinalis okot mutatott ki.

Murphy (9) szerkesztőségi referátumában összefoglalta azokat a 

leggyakoribb patológiai jelenségeket, amelyek a periodikus hasi 

fájdalom okai lehetnek. Ezek voltak a gastrooesophagealis reflux, 

vékonybél dysmoíiiitás, gastritis, duodenitis és a szénhidrát 

malabsorpfiok.
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Boyle (10) szerint a visszatérő hasi fájdalom három domináns 

presentatioban nyilvánul meg: 1. az izolált visszatérő hasi fájdalom, 2. a 

hasi fájdalom, amely dyspepsiás tünetekkel kapcsolódik, illetve 3. 

amelyet bél-motilitási zavar kísér
Egy korábbi vizsgálatunkban 257 hasfáiós beteg vizsgálata során 

73%-ban tudtunk organikus okot kimutatni (giardiasis, hyperaciditás, 

erosio, ulcus).
A téma aktualitását mutatja, hogy 2001. tavaszán az Acta 

Paediatricában öt cikk jelent meg a recurráló hasi fájdalom témában. 

(11)

1 ábra
Recurráló hasi fájdalom előfordulása 

organikus ok

GYERMEK FELNŐTT
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3. A Ph.D. ÉRTEKEZÉS KÉRDÉSFELTEVÉSEI ÉS CÉLKITŰZÉSEI

1990 óta foglalkozom a periodikus hasi fájdalom hátterében lévő 

funkcionális és organikus tényezőkkel. Értekezésemben a következő 

funkcionális és organikus aetiológiai tényezőkkel kívánok foglalkozni:

- Gastroduodenalis ulcus, erosiv betegségek,
- Helicobacter pylori (Hp) szerepe a gyermekkori gastroduodenalis 

betegségekben,

- hiatus hernia,

- hiatus hernia és mitralis prolapsus,

- epehólyag betegségei gyermekkorban,

~ epekő,

- epehólyag hydrops.

Vizsgálataim az alábbiak voltak: 1. gyermekkori

gastroduodenalis betegségekben észlelhető makroszkópos és

mikroszkópos nyálkahártya elváltozásokat felismerjük (természetesen a 

kórképek korai felismerésén túl) 2. a periodikus hasi fájdalom

hátterében (amely hazánkban is az iskoláskorú gyermekek 10-15%-át 

érinti) a diagnosztikus lehetőségek bővülésével minél több oki tényezőt 

tudjunk kimutatni.

A következő kérdésekre kívántam választ kapni:

1. A periodikus hasi fájdalom hátterében a diagnosztikus lehető

ségek bővülésével milyen okok állhatnak fenn?

2. Gastroduodenalis ulcus és erosiv betegségek előfordulnak-e 

gyermekkorban, és a tünettan milyen jellegzetességgel bír;

3. Helicobacter pylori (Hp) fertőzés gyermekkorban milyen 

sajátosságokkal bír, illetve mikor kell rá gondolni?

4. A hiatus hernia eíőfordul-e gyermekkorban, és annak milyen 

sajátosságai vannak?
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A fenti kérdések megválaszolása során az értekezés jelentőségét a 

korai adekvát diagnózis felállításában és korai terápiában látom, 

amelynek jelentősége abban van, hogy a felnőttkori szövődményeket 

meg tudjuk előzni.

Á szakmai kérdések:

- Gastroduodenalis ulcus, erosiv gastritis - gyomorresectio, carcinoma,

- Hp korai felismerése - gyomorrák, gyomor malignomái,

- oesophagitis - Barrett oesophagus megelőzése,

4. Epehólyag betegségeivel számolni kell-e gyermekkorban és ezek

milyen speciális tünettannal és sajátossággal bírnak gyermekkorban.
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4. A VIZSGÁLT BETEGANYAG ÉS AZ ALKALMAZOTT VIZSGÁLATI 

MÓDSZEREK

4.1. Beteganyag

Mive! vizsgálatainkat különböző betegcsoportokban végeztük, 

az egyes beteganyagok részletes ismertetése a megfelelő fejezetben 
látszik célszerűnek.

A vizsgált betegcsoportok a PTE ÁOK (előzőleg POTE) 

Gyermekklinikájának kezelése és gondozása alatt álltak.

A betegek kezelésénél alkalmazott protokollt szintén az egyes 

fejezetekben tüntettük fel.

4.2. Vizsgálati módszerek

4.2.1. Felső gastrointestinalis endoszkópia

Ehhez Olympus GIF-P3 műszer állt rendelkezésünkre. Hatéves 

kor alatt a vizsgálat intratracheafis narcosisban történt. Hatéves kor 
felett megfelelő pszichés előkészítés után Lidocain érzéstelenítést 

alkalmaztunk, illetve a betegek Dormicumot kaptak.

Az esetek nagy részében szöveti mintavétel történt részben az 

oesophagus, részben gyomor, illetve a duodenum pathológiás 

elváltozást mutató részéből, illetve az antrumből Helicobacter pylori 

tenyésztésére.

4.2.2. Uitrasonographía

A vizsgálatok Hitachi Eub 450 kétdimenziós doppler 

ultrasonograph-a! történtek.

Epekőnek értékeltük az elváltozást, ha hangárnyékot húzott.
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A szív ultrasonographiás vizsgálata Hitachi Eub 450 

kétdimenziós doppler echocardiograph-ai történt. A vizsgálat első 

lépéseként a strukturális szívfejlödési rendellenességeket zártuk ki.

Szisztematikusan vizsgáltuk az egyes szívüregeket, arányokat, 

a myocardium mozgását, illetve meghatároztuk a szív-funkciót. A szívet 

parasternalis hosszmetszetben és 4 üreg metszetében vizsgáltuk.

A nrutralis prolapsus kritériumának tekintettük, hogy az egyik, 
vagy mindkét vitorla a systole valamely fázisában, vagy egész 

systoléban "U,! alakban hátrafelé mozdul, az alapvonalhoz képest 

legalább 3 mm-rel.

A kardiológiai vizsgálatot a klasszikus kritériumok szerint 
végeztük.

A betegeinknél alkalmazott terápiás protokollt az egyes 

részfejezeteknél tárgyaltuk a sokrétűség miatt.

4.2.3. Helicobacter pylori (Hp) kimutatása

A vizsgált periódusban két módszer állt rendelkezésre a Hp 

kimutatásához.

4.2.3.1. A tenyésztés a PTE ÁOK Mikrobiológiai Intézetében 

történt (csokoládé agar, 37 fok alatt, mikroaerophiliás környezet, 7 nap)

4.2.3.2. A festés az endoszkópja során nyert szöveti mintából 

(Warthsn-Starry féle ezüstfestés) a PTE, ÁOK Pathofógiaí Intézetében, 

valamint a PTE, ÁOK Mikrobiológiai Intézetben történtek.



10

4.3. KLINIKAILAG VIZSGÁLT BETEGCSOPORTOK

4.3.1 .GASTRODUODENAUS ULCUS ÉS EROSSV BETEGSÉGEK

A gyermekkori ulcusbetegség irodalma a felnőttekéhez képest 

lényegesen szegényesebb (12 -  18). A magyar irodalomban elsőnek 

hívtuk fel a betegség gyermekkori előfordulásra, jelentőségre és a 
terápiára a figyelmet az endoszkópos lelet birtokában (19).

A diagnózis felállítása korábban a klinikai tünetek, valamint a 

röntgenvizsgálat alapján történt (20). Ez utóbbiról kiderült, hogy 

elsősorban ventricularis ulcus esetén kétséges értékű (16).

Az endoszkópia bevezetése a gyermekkorban lehetővé tette, 

hogy reálisabb képet kapjunk erről a betegségről (21, 22).

A fentiek alapján nem tartottuk érdektelennek, hogy 

feldolgozzuk anyagunkat, és tapasztalatainkat összegezzük.

4.3.1.1. Beteganyag és módszer

1985 január 1 -jétől 1991 december 31-e közötti periódusban a 

Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikájára a visszatérő 

gastrointestinalis panasz miatt felvételre került betegek közül 67 

esetben találtunk pozitív endoszkópos leletet. Csak az egy hónapnál 

idősebb betegek adatait dolgoztuk fel. Anyagunkban a duodenalis, 

gastricus ulcusos betegek adatai mellett értékeltük a súlyos erosios 

betegek eredményeit is. Mivel gyakori az átfedés a manifest ulcus, 

illetve az erosiv elváltozások között, nem tartottuk indokoltnak a szigorú 

különválasztást. Az angolszász irodalomban ennek a leküzdésére "acid- 

peptic1' betegségekről beszélnek (23).
Betegeinket primér és secunder csoportra osztottuk. 

Secundernek tekintettük, ha valamilyen alapbetegség, vagy tartós 

gyógyszeres kezelés következtében alakult ki a gastrointestinalis 

elváltozás.
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Betegeink kezelésénél a következő proíoíkoüí alkalmaztuk:

Ulcus ventriculi, illetve duodeni, valamint súlyos erosios 

betegeinknél 4 hetes teljes dózisű H2 receptor antagonista kezelést 

alkalmaztunk, amelyet két hét alatt fokozatosan lecsökkentettünk. 

Erosios betegeink 30%-ában csak aníacida (Tisacid) kezelést 

alkalmaztunk, 70 %-ban azonban a tünetek súlyossága, illetve 

perzisztáfása miatt a fenti protokollt követtük. Preventív céllal nem 
adtunk histamin H2 receptor aníagonistát.

Parenteralis és per orális kezelésnél kezdetben cimetidint, az 

utóbbi években a nagyobb hatástartalmú és kevesebb mellékhatást 

okozó ranitidint használtuk. A cimetidin dózisa 20-40 mg/tskg/24 óra 

volt, négy egyenlő részre szétosztva. A ranstidin dózisa 4 -6  mg/tskg/24 

óra volt, két egyenlő részre elosztva. Recidiva esetén a fenti kezelést 

ismételtük. A betegség gyógyulását, Illetve a recidívát endoscoppal 
kontrolláltuk.

A kezelés másik komponense a tartós antacid kezelés. A stabil 

hatóanyagú Al - Mg bázisokat tartalmazó (nem szisztémás) antacidák 

közül a Tisacid bizonyult a legjobbnak. Terápiás protokollunkban az 

anatacidákaí monoterápiaként csak, mint profilacticus szeri használtuk. 

Az utóbbi években sucralfaitot is adtunk betegeinknek. A kezelést diétás 

utasítás, szükség esetén feszültségcsökkentő szer és tartós gondozás 

egészítette ki.

Az alábbi vizsgált periódusban csak az utóbbi két évben volt 

mód a Helicobacter pylori mikrobiológiai kimutatására (a tenyésztés a 

POTE Mikrobiológiai Intézetében történt). Már korábban is gondoltunk e 

fertőzésre, korábban a gyanú esetén, az utóbbi két évben pedig 

célzottan metronidazolt és egy antibiotikumot (elsősorban penicillin-G, 

Erythromycin, tetracyclin) adtunk. A vizsgált periódusban megfelelő 

bizmut-készítmény nem állt rendelkezésünkre. A későbbiekben e 

terápiás protokoilunk, követve az irodalmi ajánlásokat változott (ezt a 

Helicobacter pylori fejezetben írtuk fe).
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4.3.1.2. Eredmények

A hét év alatt észlelt 67 beteg adatait értékeltük.

Az 1. táblázatban tüntettük fel anyagunk megoszlását.

1. táblázat. A POTE Gyermekklinika anyagában 1986 -1991-ig 

előforduló "savas-peptscus" betegségben szenvedő 

betegeink;

3Í$É§r::|; Secunder 3 ̂ !í;í!33: í :i ■;:3
n %

Eroslones 41 6 47 70.1

ventriculi

Ulcus duodení 5 2 7 10.5

UIcus ventriculi 10 3 13 19.4

l l l i l l lllllllílililli 118®#!! '100.0 ''

A primér csoportba 56 beteg tartozott, 10 ventricularis ulcust, és 

5 esetben duodenalis ulcust találtunk. Feltűnő volt, hogy a súlyos 

erosios betegek száma 41 volt A secunder csoportba 11 beteg 

tartozott, ennek is több mint a fele erosios volt.

A 2. táblázatban a primér csoportba tartozó betegeinknél a 

nemi, valamint az életkori megoszlást tüntettük fel.
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2. táblázat Primér csoportba tartozó betegeink életkor és nem 

szerinti megoszlása

fiú -leán y  a rán y é le tk o r (á tlag  év ) ;: '6 zé |^ :'é rté l<

(é v )

: E rostonas ventricu li

Ü Ü i i

15 :2 6 1 0 .3 5 - 1 5

U lcus ven tricu li 

(n = 1 0 )

6 :4 11.1 4 - 5

3 :2 0 .8  -  16

Látható, hogy az erosios csoportban 15:26 voit a fiú-leány arány. 

A venticularis, valamint duodenalis ulcusos csoportban fiú dominancia 

észlelhető (6:4 illetve 3:2). Az erosios csoportban 10.3 volt az 

átlagéletkor a diagnózis felállításának az időpontjában. A duodenalis 

ulcusnál az életkor 0.8 t 16 év között változott.

A 3. táblázatban a primér csoportba tartozó betegeinknél észlelt 
panaszok fennállásának az idejét, valamint a panaszok jellegét tüntettük 

fel.

3. táblázat: Primér csoportba tartozó betegeinknél a panaszok

fennállásának ideje és azok jellege

 ̂ !'if :: . , .
:::: i^ n á s z o k  fennáll; á s a ;; Panaszok jellege

Erosiones ventriculi acut, de 5 év is atípusos fájdalom 16

(n=41) típusos fájdalom 25

(haematemesis 6)

(hányás 5)

Ulcus ventriculi acut, de 5 év is típusos fájdalom 9

(n=10) (hányás 1)

haematemesis 1

Uícus duodeni acut, de 5 év is típusos fájdalom 4

(n"5) (meíaena 1)

haematemesis 1
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Mind az erosios, mind a manifest uicusos csoportban 

találkozhatunk acut (1-2 napos), de már öt éve fennálló panaszokkal is. 

A panaszok jellegénél az úgynevezett típusos, illetve atípusos fájdalom 

megkülönböztetést használtuk. Típusos fájdalom alatt elsősorban az 

epigasztriális fájdalmat értjük, amely gyakran a reggeli órákban 
jelentkezik, sokszor hányinger kíséri. Atípusos fájdalom alatt a 

köldökkörüli hasi fájdalmat értjük.
Látható, hogy mindkét uicusos csoportban csak típusos 

fájdalommal találkoztunk. Emellett egyéb súlyosabb manifestatio, 

haematemesis is előfordult. Az erosios csoportban 18 betegnél atípusos 

volt a fájdalom, de 25 esetben típusos a fájdalom jellege. Azonban nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy ebben a csoportban, 6 esetben 

haematemesis tüneteivel jelentkezett a beteg (ez volt az első tünet), és 

5 esetben visszatérő hányás is szerepelt az anamnézisben. A 

ventricularis és duodenalis uicusos csoportban a típusos fájdalom 

dominált, haematemesis mind a két csoportban 1 -1  volt.

A secunder csoportba 11 beteg tartozott, ebből 6 betegben 

erosiokat találtunk, 3 betegben ventricularis és 2 betegben duodenalis 

ulcust. Természetesen ennél több olyan betegünk is volt, akinél a 

tünetek alapján felvetődött, hogy a fenti eltérésről van szó, azonban a 

feltételezett diagnózis alapján adott gyógyszeres kezelésre reagáltak, 

így nem végeztünk minden esetben endoszkópiát. A magas kockázatú 

betegeinknél preventive gyógyszeres medikáció történt (parenteralisan 

Histodilt, per orálisan ranitidín, illetve aníacida). Ebbe a csoportba 

tartozó betegeinknél 9-ben malignus folyamat, 1-ben intracranialis 

trauma, 1-ben pedig colitis ulcerosa volt az alapbetegség. Az esetek 

többségében (11/9) tartós steroid kezelés következményének tartottuk 

az észlelt endoszkópos leletet, két esetben pedig intracranialis 

történéssel hoztuk összefüggésbe a betegséget.



15

Az erosios csoportban, valamint ventricu laris ulcusnál 

megközelítőleg hasonló volt az életkor a betegség jelentkezésekor (10.8 

versus10.6 év). Ezzel szemben a duodenalis ulcusnál 1.5, illetve 11 év 

a két betegünk életkora.

A seconder csoportban a tünetek akutak és súlyosak voltak. 

Típusos fájdalom, haematemesis, hányás, nyelési panasz fordult elő 

mindegyik betegünknél.

Jelen anyagban a Helicobacter pylori kimutatására 12 betegnél 

történt biopsiás mintavétel, öt esetben ez pozitív volt (42%). 

Komplikaíio egy esetben fordult elő, a seconder csoportban, a 

gyógyszeres kezelés ellenére befolyásolhatatlan vérzés miatt vált 

szükségessé sebészi beavatkozás (resectio).

A betegek gondozása során megállapíthatjuk, hogy a 

ventricularis ulcus, valamint az erosio prognózisa jó.

Recidiváló panaszokkal nem találkoztunk, 5 duodenalis primér 

ulcusos betegünk közül 3 betegben a tünetek perzisztáltak. A seconder 

csoportba tartozó betegeink prognózisát az alapbetegség határozta 

meg.

4.3:1.3. A kapott eredmények megbeszélése

Gyermekkorban a periodikus hasi fájdalom gyakori. A 

leggyakrabban a visszatérő hasi fájdalmat iskolai, „aktuális családi” 

problémákkal hozzák összefüggésbe (2, 20). Az endoszkópia 

bevezetése lehetővé tette, hogy egyre több gyermeknél tudunk 

korábban fel nem deríthető gastrointestinalis elváltozást kimutatni a 

recurráló hasi fájdalom okaként (8, 9). Az egyik ilyen csoport az ulcus és 

az erosiv betegségek.
A gastroduodenalis ulcus gyermekkori elfordulása pontosan 

nem ismert. Walker-Smith (24) véleménye szerint hatéves kor alatt a 

duodenalis ulcus hatszor gyakoribb, mint a ventricularis ulcus.
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A pontos aetiológia nem ismert, azonban vannak olyan tényezők, 

amelyek szerepe ismert, ezek a pozitív családi anamnézis, környezeti 

tényezők, a 0-ás vércsoport, HLA-B5 histocompatibiSis antigének, 

valamint hyperpepsinogaemia (24). A hyperaciditás fontos tényező, 

de a savsecretio értéke nem korrelál az ulcus méretével, illetve 

fennállásának az időtartamával, és gastricus ulcusnál gyakran normális, 
vagy alacsony. Az utóbbi években több közlemény a Helicobacter pylori 

aetiológiai szerepére hívta fel a figyelmet a gyermekkorban is (25, 26).

1985 -1992-ig terjedő periódusban 67 beteg adatait dolgoztuk 

fel. A diagnózis felállítása minden esetben endoszkópiával történt. 

Ennek jelentőségét több közlemény is hangsúlyozza (21, 22). Drumm 

(16) tanulmányában fiú dominanciáról számol be (1.4:1). Murphy (15) 

duodenalis ulcusos betegeinél a fiú-leány arány 3.8:1 volt. Nord (17) , 

aki anyagában gyakrabban észlelt ventricularis ulcust 1:2,25 arányról 

számol be. Saját anyagunkban a primér duodenalis és ventricularis 
ulcusban fiú predominancia észlelhető (1.5:1), erosios elváltozás viszont 

a leányoknál fordult elő gyakrabban (1:1.7). Ennek pontos magyarázatát 

nem ismerjük. A primér ulcusos betegek átlagos életkora 

DeckeSbaumnál (27) 11.1 év, Murpfiynél (15) 11.2 év volt. Saját 

anyagunkban az erosios és a ventricularis ulcusos csoportban hasonló 

volt a megoszlás. A duodenalis ulcusos legfiatalabb betegünk 0.8 éves 

volt.
A szerzők többsége a primér fekélybetegség tüneteinél fiatalabb 

életkorban a rosszul lokalizált hasi fájdalmat emeli ki. idősebb 
gyermekeknél a tünetek már a felnőttkoriéhoz hasonlítanak. A fájdalom 

főleg az epigastriumra lokalizálódig étkezéssel összefüggő, és főleg a 

hajnali órákban jelentkezik (15-17, 24). Anyagunkban duodenalis és 

ventricularis ulcus esetén csak típusos fájdalommal találkoztunk, 

valamint haematemesissel. Érdekes, hogy erosios anyagunkban 61%- 

ban volt típusos a fájdalom jellege, és ezen belül 1/4-ben haematemesis 

is jelentkezett, gyógyszerhatás kizárható volt.
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A panaszok fennállásának az ideje rendkívül széles variációval 

fordult elő, az 1-2 naptól 5 éve fennálló panaszokig. Deckelbaum (26) 

szerint főleg az idősebb betegeknél (12-18 év) volt gyakoribb a 

hosszabb ideje fennálló panasz.

Anyagunkban komplicatio a primér csoportban nem fordult elő. A 

leggyakoribb komplicatiok az obstructio, perforatio (24). Deckelbaum 

(27) 48 betegéből 12-ben volt szükség műtéti beavatkozásra. Waiker- 

Smith ( 24) véleménye szerint masszív vérzés, pylorus obstructio ritka 

gyermekkorban. A perforatio is ritkábban fordul elő, és ezt is inkább 

duodenalis ulcusná! írták le. Warren és Marshall (28) által 1983-ban 

ismertetett kórokozó a Helicobacter pylori szerepet játszik az ulcus 

duodeni, a nem fekélyes dyspepsia kialakulásában. A kórokozó 

gyermekkori szerepéről sokat olvashatunk az utóbbi időben. Hazánkban 

Szőnyi és mfsai (26) 42 visszatérő hasfájós betegben vizsgálta a 

Helicobacter pylori szerepét, de a vizsgált gyermekekben nem találtak 

Helicobacter pylori fertőzést. Anyagunkban, 12 esetben történt biopsiás 

mintavétel, 5 esetben ki tudtuk mutatni a kórokozót.

A histamin H2 receptor antagonisták felfedezése óta 

hatásmechanizmusuk és klinikai alkalmazásuk irodalma egyaránt 

áttekinthetetlenné vált (23, 29, 30).

Hazánkban jelenleg két H2 receptor antagonists van - 

gyermekkorban is jót értékelhető tapasztalatokkal - forgalomban. Ezek a 
cimetidin és a ranitidin. Mindkettő rövid távú bázisterápiaként 

fekélybetegségben javasolt (30). Az utóbbi években sikerült a 

savtermelés iníracellularis mechanizmusába beavatkozni, azonban az 

omeprazolSal a gyermekkori tapasztalatok nem egyértelműek (31). 

Betegeinknél cimetidint és ranitidint alkalmaztunk. Per os kezelésnél az 

utóbbi években rövid távú bázisterápiaként ranitidin kezelést 

alkalmaztunk. Tapasztalataink kedvezőek, erre utal a viszonylag 

alacsony relapsus hajlam. Hasonló kezelési módot javasolt több szerző, 

szintén kedvező tapasztalatokkal (15-17, 24).
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Kezelésünk másik részét az antacida kezelés alkotta. Ma már 

csak stabil hatóanyagú, Aí-Mg bázisokat tartalmazó ("nem szisztémás") 

antacidumok adása javasolt (30). Ennek a követelménynek hazánkban 

a Tisacid felel meg. Betegeinknél profilaxisként, illetve kombinációs 

kezelésnél használtuk a betegség aktív szakaszában. Az utóbbi időben, 

egyes esetekben kezelésünket kiegészítettük nyálkahártyavédő 
sucraffattal.

Fontos kérdés, hogy a gyermekkorban kezdődő ulcus illetve 

erosiv betegségek felnőttkorban is perzisztálnak-e. Pori (12) 

tanulmányában 31 duodenalis ulcusban szenvedett beteget tudott 

követni 3 - 1 8  évvel a diagnózis felállítása után. 22 betegben, 

felnőttkorban is észlelte a tünetek perzisztálását CoSlins (32) 31 

beteget követett nyomon 13-29 évvel a diagnózis felállítását követően, 

azonban csak 4 betegben észlelt manifest ulcust Betegei 71%-ban az 

egyéb gastrointestinalis tünetek (visszatérő hasi fájdalom) a 

felnőttkorban is fennálltak.

Ezek a tanulmányok főleg abból az időből származnak, amikor a 

diagnózis felállítása elsősorban a klinikai tünetek, valamint röntgen 

vizsgálattal történt, valamint ekkor még a histamin H2 receptor 

antagonisták sem álltak rendelkezésre.
Saját anyagunk ilyen irányú összehasonlításra nem alkalmas, 

elsősorban a rövid távú nyomon követés miatt. Úgy tűnik, hogy jelenleg 

rendelkezésre álló gyógyszeres medikatio mellett recidívára elsősorban 

duodenalis ulcus esetében számíthatunk.

A secunder ulcus újszülötteknél 80%-ban fordul elő, ez az arány 

idősebb életkorban 30%-ra csökken. A leggyakoribb okok, amelyek 

secunder ulcushoz vezetnek a súlyos égés (Curling ulcus), 

intracranialis Saesio (Cushing ulcus), shock, sepsis, leukaemia, 
lymphoma, collagen vascularis betegségek, immunszuppressziv kezelés 
(24, 27). A corticosteroídok szerepe vitatott, de megfigyelték a 

gyógyszer adása mellett a gyomornyálkahártya szerkezetének az 

átalakulását.
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A secunder ulcus kialakulásában a nem steroid gyulladáscsökkentők 

adása egyértelmű. A másodlagos ulcus egyenlő gyakorisággal fordul elő 

mind a gyomorban, mind a duodenumban. A szerzők a súlyos, hirtelen 

kialakuló tüneteket hangsúlyozzák (16,17, 21, 27). Gyakran perforatio 

az első tünet. Saját anyagunk is a fenti megfigyelést erősíti meg. 
Aníacida, cimetidin gyakran alkalmazott gyógyszer, de szerepe nem 

egyértelmű. A gastricus hypersecretiot elsősorban az intracranialis 

folyamatoknál írták le. Sebészi beavatkozást itt gyakrabban szükséges 

konzervatív© nem befolyásolható vérzés, obstructio, perforatio esetén.

Anyagunk alapján szeretnénk hangsúlyozni, hogy

gyermekkori visszatérő hasi fájdalom esetén gastroduodenalls 

ulcusra és erosiv betegségre is kell gondolni. Fiatal életkorban a 

fájdalom inkább atspusos, idősebb gyermekeknél már a típusos 

fájdalom a gyakoribb. A diagnózis felállításában az

endoszkópiának van jelentősége.

Reméljük, hogy a korai diagnózis felállításával, valamint az 

adekvát gyógyszeres kezeléssel csökkenteni tudjuk a morbiditást 

és a felnőttkorban jelentkező komplikatiok számát.
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4.3.2. A HELICOBACTER PYLORI INFEKCIÓ JELENTŐSÉGE 

GYERMEKKORBAN

Az 1990-es Sydney Gastroenterolőgiai Világkongresszus a 

Helicobacter pylori (Hp) alapvető szerepét állapította meg a B-tipusú 

krónikus gastritisek keletkezésében és jelentős szerepét a duodenalis 

ulcus és a non ulcus dyspepsia kialakulásában (33).

A kongresszus ajánlotta a gastroenterolőgiai betegek Hp 
irányában történő szűrését és a pozitív esetek kezelését.

A gyermekkori gastroduodenalis betegségekben is ma már 

egyértelmű a szerepe. Erről Drumm (34) összefoglalója alapján a 

következőket tudjuk: (4. táblázat)

4. táblázat: A Helicobacter infekció gyermekkori jelentősége

(Drumm alapján)

1. A Hp a gyermekkori prímér gastritisek 60%-áért felelős

2. A Hp okozta gastritis nem okoz nyilvánvaló endoscopos képet

3. A Hp gastritis 90 -100 %-ban oka a duodenalis ulcusnak

4. Nem ismert összefüggés a gyermekkori ventricularis ulcus és a Hp infectio 

között

5. Az előfordulás éleikor, etnika és szociális viszony függő

6. A Hp okozta gastritis gyakran tünetmentes

7. Metronidazoi, vagy amoxycillin és collotdalis bizmut kombinációjával 70 %-os 

gyógyulás érhető el



Elsősorban azt kívántuk kideríteni, hogy a visszatérő hass 

fájdalom miatt vizsgált gyermeknél kimutatható-® a Hp. (1. vizgáíati 
sorozat

4.3.2.1. A vizsgált beteganyag és módszer

Három év alatt (1993-1996) 39 visszatérő hass fájdalom miatt 

vizsgált betegnél néztük a Hp előfordulását. Az endoszkópja 
kivitelezését, valamint Hp kimutatását már korábban részleteztük, a 

különböző klinikai panaszokkal jelentkező betegeinknél.

4.5.2.2. Eredmények

A betegek legfontosabb klinikai adatait 5. táblázatban tüntettük

Mivel a Magyarországi Hp infekció jelentőségéről csak

szórványos adatok álltak rendelkezésre két vizsgálat-sorozatban és két

közleményben vizsgáltuk a Hp aetiológiai szerepét (19) (35).
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5. táblázat: Visszatérő hass fájdalom miatt vizsgált betegeink

klinikai adatai

;; i;;:. ' ' p \

Esetszám  (n) 20 19

% 51.3 48.7

É letkor (átlag/év) 12.7 12.3

Szélső érték (év) 7-17 7.5-16

Nem i m egoszlás

Fiú 11 7

Leány 9 12

Tünetek I!ll8 li0 1 !l;!l; |lls ls
Recurráió hasi fájdalom 20 19

Típusos 17 (85%) 12 (63% )

Atípusos 3 7

Haematemesis 2

Mellkasi fájdalom 1

Recurráió hasi fájdalom

20

A betegeinket két csoportra osztottuk aszerint, hogy Hp pozitív, 

vagy negatív lett az endoszkőpia során nyert szöveti minta tenyésztése, 

valamint a kenetből történő festés. Ezekben a vizsgálati sorozatokban 

egyéb Hp kimutatási lehetőség nem állt rendelkezésünkre. A betegeink 

átlag életkorában nem volt lényeges különbség. Általában a 
praepubertásba tartozó gyermekeknél észleltük a tüneteket.

A Hp negatív csoportban több volt a fiú, a Hp pozitív csoportban 

pedig a leányok domináltak.

Érdekes volt elemezni a tüneteket. A típusos fájdalom gyakoribb 
volt a Hp negatív csoportban. Megjegyzendő, hogy mind a két 

csoportban azért a típusos tünetek domináltak. Haematemesis és 

melaena viszont csak a Hp pozitív csoportban fordult elő.

A következő táblázatban (8. táblázat) a pozitív és negatív esetek 

bontásában vizsgáltuk a makroszkópos endoszkópos képet. A 

szövettani kép alakulását egy másik vizsgálati periódusban vizsgáltuk.
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6. táblázat: Vizsgáit betegeinknél a makroszkópos endoszkópos

kép alakulása

iáíiSlIillSlftS IlliSliillill
Esetszám (n) 20 19

Endoszkópos ieSet

negatív lelet 1 4

antralis gyulladás 9 8

antraiís erosiok 6 4

duodena!is ulcus 2 -

ventricularis ulcus - 1

duodenitis 1 1

erosiv gastritis 1 1 1

oesophagitis 1 1

Ezen vizsgálati sorozatunk eredménye alapján a következő

konklúziót vonhatjuk le:

1. A gyermekkori gastroduodenalis betegségekben a Hp infectio 

szerepet játszik.
2. A visszatérő hasi fájdalom miatt vizsgált gyermekek 48,7 %-ban 

tudtunk Hp-t kimutatni az antrumból nyert szöveti mintában, valamint 

a kenetben a festési technika során.
3. Anyagunkban nem volt összefüggés a Hp jelenléte és a 

makroszkópos, endoszkópos kép között.
4. Az alkalmazott gyógyszeres kezelés mellett (egy 

antsbioticum+metronidazof, alkalmanként preceptor antagonists) a 

relapsus hajlam minimális volt.
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A másik vizsgálati sorozatunkban a gyermekkori 

Helicobacter pylori Infectío kapcsán a klinikai, endoszkópos és a 

hisztológiai összefüggést vizsgáltuk.

A gyermekkori Hp infectío kapcsán az egyik vitatott téma, hogy a 

felnőttkorra oly jellemző nodularis jellegű antritis előfordul-e 
gyermekkorban. Az irodalmi adatok ellentmondóak.

Prieto (36) 67%-ban Blecker (37) anyagában 30%-ban talált 

nodularis antritist.

Drumm (25), feltehet (38), Wewer (39) szerint viszont a 

makroszkópos endoszkópos kép alapján nem mondható ki a Hp infectío.

Vizsgálatunk célja az volt, hogy a visszatérő hass fájdalom 

miatt 1995-1996-ban felvételre került betegeinknél vizsgáljuk a Hp 

Irsfectio előfordulását, valamint az összefüggést a Hp infectío és a 

klinikai, endoszkópos és a hisztológiai kép között. (2. vizsgálati 

sorozat)

4.3.2.3. A beteganyag és módszer
A fenti periódusban 38 visszatérő hasi fájdalom miatt felvételre 

került beteg adatait dolgoztuk fel retrospektív©.
Az endoszkópos vizsgálatot, a Hp kimutatását a korábban 

leírtak szerint végeztük.
A szövettani vizsgálat értékelése, jelölése a következő volt: 

36,38-40)

Normál szövettani kép
(-acui, vagy chronikus infiltratio hiánya,

- epitheiiaiis, vagy glandularis eltérés hiánya)

Nonactiv chronicus gastritis (NACG)

(- lymphocytás infiltratio
- előemelkedő lymphoid follicuSusok)

- polymorphonuclearis infiltratio hiánya)
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Acut chronicus gastritis (ACG)

(- iymphoplasmocytás és poimorphonuclearis infiltratio 
»epithelialis iaesio 

- granduSaris érintettség 

Gastricus ulcus (GU)
Duodenalis ulcus (DU)

A betegeink kezelésénél alkalmazott protokollt a megelőző 
fejezetben részleteztük.

4.3.2A Eredmények

A 7. táblázatban a betegeink nem és életkor szerinti megoszlása
látható.

7. táblázat: Betegeink nem és életkor szerinti megoszlása

Ebből: Hp pozitív Hp negatív

13 (34.2%) 25 (65.8%)

: _ . _ __ _ :■........ - - - ___  - -........... ... j; ■: ____ _ ....... _ . _ __ ...
fiú 4 8

leány 9 (69.2%) 17 (68.0%)

Életkor (év) p i l f i
Átlag 13.8 14.1

Szélső érték 5.5-17 5 -18 .5

Betegeinket aszerint csoportosítottuk, hogy a szöveti minta 
tenyésztés során, valamint a kenet festése alapján a minta Hp pozitív, 

vagy negatív lett. Ebben a vizsgált periódusban a betegek 34.2%-a 
tartozott a Hp pozitív csoportba. A nemi megoszlás valamint az életkori 

megoszlás hasonló volt mind a két csoportban.
A következő táblázatban (8. táblázat) betegeink panaszait 

részleteztük:
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8. táblázat: A vizsgált betegeink panaszai

Hp pozitív Hp negatív

(1 3  beteg) (2 5  beteg )

Epigastrialis fájdalom 13 (100% ) 22 (88%)

Köldökkörüli hasi fájdalom - 3

Egyéb kísérő tünet:

Gyomorégés 3 2

Hányás - 3

Véres hányás - 3

Nyelőcsőben regurgitatio 3 -

Retrostemalis fájdalom 2 -

A táblázatból látható, hogy a Hp pozitív csoportban csak típusos 

fájdalom fordult elő. Az egyéb kísérő tünetek megoszlásában nem volt 

különbség a két csoportban. Az endoszkópja minden esetben a 

visszatérő hass fájdalom miatt történt. Három esetben a véres hányás 

volt az indicatio.
A 9. táblázatban, a betegeinkben észlelt makroszkópos 

endoszkópos képet vizsgáltuk. A táblázatból látható, hogy a normál 

endoszkópos kép valamivel több volt a Hp negatív csoportban, mint a 

Hp pozitív esetekben.
Ebben a vizsgálati anyagban az antralis gyulladás (térképszerű 

foltozottság) kétszer olyan gyakori volt a Hp pozitív csoportban, mint a 

Hp negatív esetekben.
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8. táblázat: Betegeinkben észlelt makroszkópos endoszkópos

kép

R fcÉ S iS K I ;;; ÍP ; ;:: n i^ ;;

(13 eset) (25 eset)

Normál endoszkópos kép 2 (15,4%) 6 (24%)

Oesophagitis (!. fokú) 3 1 3

AntraSis erosio 1 2

Antralis gyulladás

(térképszerű foltozottság) 8 (81.5%) 8 (32%)

Ventricularis erosio - 4

Gastritis 1 3

Duodenalis erosio 1 1

Duodenitis 1

A 10. táblázatban a hisziolóaiai kéo alakulását íátiuk.

10. táblázat: A hisztoSőqiai kép alakulása beteqeinkben

Hp pozitív Bp negatív

(13 eset) (25 eset)

Normál 2 15.4% 14 58.3%

Nonactiv chronicus gastritis 6 46.2% 3 12.2%

(NACG)

Activ chronicus gastritis 5 38.6% 7 28 %

Gastricus fekély (GU) - -

Duodenalis fekély (DU) ■ -

Nem értékelhető minta 1

A táblázatból látható, hogy a szövettani kép a Hp negatív

csoportban a betegek felében volt normális.

I
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A Hp pozitív eseteinknél mindössze 15%-ban találtunk csak normális 

szövettani képet. A Hp pozitív esetekben, egyenlő arányban fordult elő 

nonactiv chronicus gastritis, valamint activ chronikus gastritis.

Vizsgálatunk alapján a következő konklúziót vonhatjuk Se:
1. Anyagunkban 34,2%-ban fordult elő Hp poz'szivítás (a magas 

előfordulási %-ot azzal magyaráztuk, hogy az endoszkópia indikációja 

szigorú volt).
2. A nemi és az életkori megoszlás hasonló volt a két csoportban.

3. Mindegyik betegünkben az endoszkópja indikációja a legalább három 

hónapja fennálló hasi fájdalom (ez főleg epigastriaUs jellegű volt)

4. A makroszkópos endoszkópos kép a Hp negatív csoportban 6 

esetben (24%) volt, és a Hp pozitív csoportban mindössze 2 esetben 
(15,4%)

5. Az antralis gyulladás (térképszerű foltozottság) kétszer olyan gyakori 

a Hp pozitív eseteknél, mint a Hp negatív csoportban.

6. Látható, hogy anyagunkban a szövettani kép a Hp negatív csoportban 

a betegek felében volt normális. A Hp pozitív csoportban mindössze 

15%-ban volt normális a hisztológia.

7. A Hp pozitív esetekben, egyenlő arányban fordult elő NACG és AGG.

4.3.2.5. A kapott eredmények megbeszélése, és összefoglalása a 

gyermekkori Helicobacter pylori infekció jelentőségéről

Prevalencia, transzmisszió

A magyar gyermekpopulációban nem ismert a Hp fertőzöttség 

gyakorisága, de európai adatok vannak.

Blecker (37) közleményében Hp pozitivitásról számol be 

aszimptómás gyermekekben. 486 egészséges 2-14 éves gyermeknél 

szerológiai vizsgálattal 7.3%-os pozitivitást találtak. Ez volt az első 
európai tanulmány.



29

Etnikai különbséget is találtak: fehér gyermekekben alacsonyabb volt az 

előfordulás, mint az afrikai vagy mediterrán eredetűeknél. Az 

aszimptómás 8-14 éves populációban az előfordulás 13.4% volt. Ezt 

összehasonlították gasztroenterolőgiai tünetekkel jelentkező hasonló 

életkorú gyermekek eredményeivel, ahol a Hp pozitivitás 25% volt. A 
fentiek alapján azt a következtetést is levonták, hogy a Hp infekció nem 

játszik szerepet a gyermekkori gastroduodenaiis betegségekben.

Blecker és mtsa (41) másik közleményünkben 521 gyermeket 

vizsgáltak, őshonos belga, valamint afrikai bevándorlók gyermekeit. Az 

utóbbiakban szignifikánsan magasabbnak találták a Hp előfordulását.

De Giacomo és mtsai (42) szintén ELISA módszert használtak 

a Hp IgG és az IgA antitestek kimutatására 150 krónikus dyspepsiás 

gyermeknél 6%-ban IgG és IgA pozitivitás! észleltek. A pozitív 

gyermekek szüleiben 94%-os, testvéreikben 71%-os szeropozitivitást 
találtak. Véleményük szerint a szerológia alkalmas az endoszkópja előtti 

szűrésre.

Drumm (43) intrafamifiáris előfordulásról számol be. A kolonizált 

gyermekek 34 szülőjéből 25 Hp antitest pozitív volt. A nem kolonizált 

gyermekek közül 33-nak a szüleit vizsgálták és csak 8 volt pozitív. A 

kolonizált betegek 22 testvéréből 18-ban Hp-specifíkus antitestet tudtak 

kimutatni, míg a 37 kontroliból csak 5 volt pozitív. Mindezek alapján az 

emberről emberre átvitelt feltételezték.

Rákóczy és mtsai (44) hazai körülmények között is felhívják a 

figyelmet a Hp családon belüli terjedésére. Hp pozitív szülők 48 

gyermekét vizsgálták Satex agglutinációs teszttel. A gyermekeknek több, 

mint a fele szeropozitív volt.

Saját anyagunk a prevalentlára nem nyújt tám pontot 

Azonban alátámasztja azt a tényt, hogy gyermekkorban is számolni 

kell a Hp infekcióval.
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Helicobacter pylori kimutatása

Jelenleg a következő módszerek a leginkább elterjedtek (34): 

®Invaziv eljárások; Ezeket az endoszkópia során nyert szövettani minták 

vizsgálatával végezhetjük el. Az endoszkópia során nyert szöveti minta 
feldolgozását (festés, tenyésztés) tartják az ún. „arany standardnak".

1. Festési technika

A kórokozók könnyen felismerhetők Gram negatív, 

hematoxilineozin és Warthin-Starry féle ezüstfestéssel, és ezzel 

egyidőben a gyulladás mértéke is megítélhető.

2. Tenyésztés

A kórokozó jól nő véres agaron, csokoládé agaron és Skirrow 

féle médiumban. A tenyésztés 37 fok alatt, és mikroaerophiliás 
környezetben történik 7 napig.

3. Urease teszt

A Hp a szövettani minták gyors ureáz aktivitásának vizsgálatával 

is kimutatható.

®A nem invaziv eljárások , amelyekhez nem szükséges endoszkópia és 

biopsiás minta: 

t . Urea kilégzési teszt
Ennek során a beteg egy radioaktív szénatomokkal jelzett ureát 

tartalmazó kapszulát nyel le. A Hp jelenlétében az urea lebomlik és a 
jelzett széndioxid a tüdőkön keresztül kiürül. A módszer nagyon 

érzékeny, mivel azonban speciális felszerelést igényel, nagyon drága.

2. Szerológia
Mive! a kórokozó kölcsönhatásba kerül az immunrendszerrel, 

antitestek képződnek. Az anti Hp IgG antitestet tartják jelenleg az akut 

infekcióra a legjobb indikátornak. Mivel az antitest vizsgálatok nem 
képesek meghatározni a Hp által okozott károsodást, az endoszkópia 

elvégzése továbbra is indokolt. (42).
Az irodalomban nem egységes a javaslat a gyermekkori Hp 

kimutatására. Tolla és mtsaí (45) a Hp infekció jelenlétét vizsgálták 

különböző tesztekkel 47 gyermekben.



Az endoszkópos képet, a hisztofógiát, a gyors ureáz tesztet és a 

szeroíógiát hasonlították össze dyspepsiás tünetekkel (rekurráló, vagy 

perzisztáló hasi fájdalom, hányinger, hányás vagy felső gastrointestinal is 

vérzés). A szerológia és a gyors ureáz teszt 23%-ban volt pozitív és 

ennek alapján megállapították, hogy gyermekkorban a Hp infekció 

jelentős aetiológiai tényező a dyspepsiás tüneteket mutató 
gyermekekben. A szerzők azonban közleményük alapján a kombinált 
vizsgálatok jelentőségét hangsúlyozzák, mert ennek segítségévei a 

hamis negatív esetek kiszűrhetők,

Ploíer és mtsai (46) rapid latex tesztet használtak visszatérő 

hasi fájdalomban szenvedő gyermekekben. A 39 vizsgált betegből a 

teszt 19-ben volt pozitív. A 19-ből csupán 7 esetben találtak Hp-val 

kapcsolatos krónikus gastritist. Az eredmények alapján 37%-ra teszik a 

teszt prediktív értékét, amit alacsonynak tartanak.

IVfegáiiapítható, hogy a szerzők többsége az „arany 

standardénak az endoszkópia során nyert szöveti minta 

feldolgozását tartja. A szerológia jó l használható, elsősorban az 

endoszkópia előtti szűrésre. Többen a kombinált vizsgálatok 

jelentőségét hangsúlyozzák.

Anyagunkban invazív eljárást használtunk a Hp 

kimutatására, az endoszkópia során nyert szöveti minta 

tenyésztése, valamint megfestése révén. A vizsgált periódusban 

más módszer nem á llt rendelkezésünkre (azóta lehetőségeink 

bővültek).

A Helicobacter pylori infectio és az endoszkópos kép

Drumm (47) szerint a makroszkópos kép alapján nem állítható 

fel a Hp infekció diagnózisa. ü itche i (38) 227 endoszkópos lelet alapján 

arra a következtetésre jutott, hogy a felnőtt Hp infekcióra oly jellemző 

antral nodularitás gyermekkorban ritkább, és az úgynevezett
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polymorpho-nucleáris válasz is kevésbé gyakori. Ezzel szemben Prieto 

(36) anyagában nodularis jellegű antritis 67%-ban fordult eiő.

Blecker (48) a Hp pozitív betegeiben 70%-ban az antralis 

mucosát normálisnak találta makroszkóposán, és 30%-ban talált csak 

nodularis gastritis! Wewer (39) Hp pozitív betegeiben csak 

hisztológiailag volt jelen a gyulladás, de endoszkópos kép nem kísérte.

Saját második vizsgásaié sorozatunkban az antralis 

gyulladás (térképszerű foltozottság) kétszer olyan gyakori a Hp 

pozitív esetekben, mint a Hp negatívakban, syiindezek alapján úgy 

gondoljuk, hogy a makroszkópos kép is segíthet a Hp infectio 

felismerésében.

A Helicobacter pylori infekció és a gastrointestinális tünetek és 

kórképek

Nagyon különböző az egyes szerzők véleménye arról, hogy 

gyermekkorban a Hp okoz-e tüneteket.

Több szerző úgy gondolja, hogy ha a gyermeknél gastritises 

tünetek vannak, azok egyértelműen a Hp infekció következményei, mivel 

a dohányzás, alkohol, nem szteroid gyulladáscsökkentők hatása a 

felnőttekkel összehasonlítva kizárható. (49). Mások véleménye szerint 

gyermekekben a Hp gastritis aszimptomatikus (50).

Radhakrishnan és mtsai (51) 42 betegben végeztek 

endoszkőpiát visszatérő hasi fájdalom miatt. 31%-ban találtak Hp-vef 

összefüggő gastritist. Azonban anyagában, egyenlő számban fordult elő 

a Hp gastritis a szimptómás és aszimptómás gyermekeknél.

Macarthur (52) irodalmi összefoglalója alapján szintén arra a 

következtésre jutott, hogy a Hp infekció gyermekkorban gyakran 

aszimptómás, illetve nincs speciális tünete.

Áttekintve a leggyakoribb gasztroduodenális betegségek és a 

Hp infekció kapcsolatát, a következő megállapításokat tehetjük:
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Helicobacter pylori infectio és a visszatérő hast fájdalom

A legvitatottabb téma, hogy a periodikus hasi fájdalom és a Hp- 

infekció között milyen a kapcsolat.

Szőnyi és mtsai (26) a Hp infekció szerepét vizsgálták a 

visszatérő hass fájdalom miatt felvett betegeknél. Vizsgált betegeik közül 

egy esetben sem fordult elő Hp pozitivitás. Van dér M&er (53) 

közleményében a Hp antitestek jelenlétét vizsgálta ELISA módszerrel 

82 visszatérő hasi fájdalomban szenvedő gyermeknél. Mindössze 7 

esetben (8,5%) találtak Hp pozitivitást. A kontroll 39 gyermekből 2 volt 

Hp pozitív. (5.1%). Mindezek alapján megállapították, hogy a Hp infekció 

ritkán oka a visszatérő hasi fájdalomnak. Ashorn és mtsai (54) 2.5 év 

alatt 82 rekurráló hasi fájdalom miatt felvételre került betegben végeztek 

endoszkópiát. 48 esetben (58.5%) találtak gastritist, ebből 35.7% Hp 

pozitív volt. A fentiek alapján az a következtetést vonták le, hogy az 

organikus eltérés gyakoribb a visszatérő hasi fájdalomnál, mint azt 

korábban gondolták.

Az újabb közlemények azonban szintén nem erősítették meg a 

Hp szerepét a periodikus hasi fájdalomban. Biecker (48) 48 visszatérő 

hasi fájdalomban szenvedő gyermekben végzett endoszkópiát, 

tenyésztést, szövettani vizsgálatot. Betegei 20.8%-a volt csak Hp 

pozitív.

Lamireau (55) rekurráló hasi fájdalom miatt vizsgált betegei 

27%-ában talált Hp pozitivitást, szemben a kontroll csoportnál talált 

17%-os pozitivitással Wewer (39) hasonló panasz miatt felvett 

betegeiben 16%-ban tudott kimutatni Hp infekciót.

Végül Macarthur (52) irodalmi áttekintése is arra a konklúzióra 

jutott, hogy a klasszikus periodikus hasi fájdalom és a Hp infekció között 

nincs kapcsolat.

Vizsgálataink arra engednek következtetni hogy a 

visszatérő hasi fájdalom (főleg a típusos) hátterében a Hp infectio 

gyakori (48,?%s illetve a második vizsgálati sorozatban 34,2%)« A
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magas előfordulást azzal magyaráztunk, hogy az endoszkópba 

Indikációja szigorú v o lt

Helicobacter pylori infekció szerepe a gyermekkori krónikus gastritisben

Az első gyermekkori adat Czinntől (58) származik, aki 1985-ben 

5 hisztológiailag gastritises gyermeknél Campylobacter-szerű kórokozót 

tudott kimutatni. Drumm (59) 71 betegben végzett endoszkópiát. 67 

esetben két biopsiás mintavétel történt. Hisztológiailag 18 esetben 

tudták igazolni az antrum gastritis! 10 primer gastritises betegükből 7- 

ben Hp pozitivitást találtak. 5 esetben duodenális ulcust észleltek, 

mindegyik Hp pozitív volt. Véleményük szerint a primer antrum 

gastritisben és a duodenális ulcusban a Hp infekció szerepet játszik. 

Drumm (47) egy másik tanulmányában 53 betegben végzett antrális 

biopsziát. 19-ben antrális gyulladást talált. 10 beteg primer gastritises 

volt, és ebből 6 Hp pozitívnak bizonyult. Kilenc betege tartozott a 

szekunder gastritises csoportba, és egy sem volt Hp pozitív. Azt a 

következtetést vonta le, hogy a Hp infekció a primer gastritisben 

szerepet játszik, de a szekundérben nem.

Mahony és mtsai (60) 38 szövetmintát vizsgáltak, ebből 9 Hp 

pozitív volt (24%). 10 esetükben hisztológiailag gastritis mutatkozott, 
ebből 8-ban tudtak Hp-t kimutatni.

Ugyanakkor megállapították, hogy a periumbilicalis fájdalom 

miatt vizsgált 13 betegük közül retrospektíve egy sem volt Hp pozitív. 

Glassman (61) hét, biopsziával igazoltan gastritises, de Hp-negativ 

betegnél, miután nem javultak a hagyományos antíszekretoros 

kezelésre, újabb biopsziát végzett.

Ekkor sikerült kimutatni a Hp-t és adekvát terápia (bizmut és 
antibiotikum) mellett betegei gyógyultak.

Vizsgálataink szerint a Hp pozitív csoportban 85%-ban volt 

rsomaetiv chronscus gastrtstis, és activ ehronieus gastritis. A Hp 

negatív esetekben 40%-ban fordult elő a fenti hssztológsai kép. A
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fentiek alapján a gyerm ekkori chron ikus gastritisben a Hp-t

aetio lég ia i fényezőnek kell tekinteni.

Helicobacter pyiori szerepe a gyermekkori duodenális uiousban

Glassman (62) Összefoglalója szerint a Hp a gastritisben és a 

gastricus ulcusban 32%-ban fordul elő, duodenitisben és duodenális 

ulcusban 60%-ban.

Yeung és mtsai (63) 23 duodenális ulcusos betegben vizsgálta 

a Hp infekció jelenlétét. Azokban a betegekben, akik csak cim etidint 

kaptak, a betegség recidivált. Ebből azt a következtetést vonták le, 

hogy a Hp eradikációja az uícus gyógyításának a szerves része kell 

legyen. Azokban a betegeikben, akik cim etidint és amoxyeilllnt 

kaptak, nem fordult elő recidíva.

K illbridge és mtsai (64) 98 esetben antrum biopsziát végeztek, 

40 esetben szövettanilag krónikus gastritis fordult elő, és ebből csak 

55% volt Hp pozitív. Azokban a betegekben, ahol a Hp infekció 

kimutatható volt, súlyosabbnak találták a gastritist. Nyolc duodenális és 

egy gyomorfekélyes betegünk Hp pozitív volt. A fentiek alapján azt a 

következtetést vonták le, hogy a Hp kólónizáciő szerepet játszhat a 

krónikus gastritisben és a duodenális ulcus kialakulásában.

Helicobacter pylori infekció és egyéb betegségek

Egy multicentrikus epidemiológiai tanulmány szerint a Hp- 

mentesekhez képest megközelítőleg hatszoros a gyomorrák kockázata 

az olyan populációban, ahol 100%-os a fertőzöttség (65). Újabban a 

gastricus lymphomával és a coronaria betegségek magasabb 

kockázatával is összefüggésbe hozzák a Hp infekciót (66). Mendali (67) 

szerint a fenti veszélyek növekednek azzal, ha minél fiatalabb korban 

következik be a fertőződés.
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A Helicobacter pylori infekció kezelése

A felnőttkori Hp infekció kezelésére jói kidolgozott ajánlások 
vannak. Az antSbakteriális terápia akkor tekinthető sikeresnek, ha a 

kezelés befejezése után 1 hónappal sem mutatható ki a baktérium. A 

nyálkahártya csíramentességét az antrális gyulladás regressziója követi.

Az Európai Helicobacter Pylori Munkacsoport (Maastricht, 1996) 

(68) javaslata alapján első kezelési módszerként ajánlható egy proton

pumpa-bén ííó és két antibioticum szedése 7 napon át napi 2x. A 

protonpumpa-bénító gyógyszer mellett egyidejűleg két antibiotikum 

szedése szükséges, amely lehet clarithromycin, amoxycillin (2x1 g/nap), 

vagy nitrolmidazol (pl. metronidazol 2x500 mg/nap). A clarithromycin 

adagja amoxyillinneí kombinálva 2x500 mg/nap, metronidazollal együtt 

adva 2x250 mg/nap. Az egy hetes eradikátio utána a savszekrétio tartós 

(3-6 hónap) gátlása mérlegelendő. Az eradikáciő eredményéről control! 

vizsgálat szükséges, ha nem szűnnek, vagy kiújulnak a panaszok. 

Ilyenkor a H. pylori kimutatására újabb endoszkópiával, vagy, 13C urea 

kilégzési teszttel történhet, az eradikáciő befejezését követően legalább 

4-6 hét teljen el az ellenőrző vizsgálatig.

A szerológia nem alkalmas az eradikáciő sikerességének megítélésére, 

mert még sikeres eradikáciő után is akár egy éven át kimutathatóak 

maradnak a H. pylori ellenes antitestek.

A gyermekkori Hp infekció ellen több javaslat is ismert, öderda 

és mísai (69) 40 gyermekben az amoxycillin hatását értékelték. Három 

hónappal a kezelés után megállapították, hogy a Hp infekció 73%-ban 

recurrált, és a gastritis is. Ennek alapján arra a következtetésre jutottak, 

hogy az amoxycillin önmagában nem alkalmas a kezelésre. Oderda és 

mtsai (70) ugyanabban az évben megjelent másik közleményében 32, 

átlagosan 12 éves életkorú gyermeket kezeltek Hp gastritissel. Hat 

héten keresztül orális amoxycillin!, és tinidazolt kaptak.
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Egy hónappal a terápia után megállapították, hogy 94%-ban 

megszűnt a Hp pozitivitás, 84%-ban pedig a gastritis megszűnését 

észlelték,

Záhony (71) rekurráló hasi fájdalom miatt 95 esetben végzett 

vizsgálatot. A Hp pozitivitást 25%-osnak találták. Bizmutot két hónapig, 

amoxycillint pedig két hétig adtak. 12 esetben végeztek kontroll 

biopsziát. Hat héttel a kezelés után a betegek 75%-ban észleltek 

gyógyulást. Israel és mtsai (72) 33 duodenális ulcusos betegek 

vizsgáltak és 29-ben Hp antral gastritist találtak. Megállapították, hogy 

duodenális ulcusnál, ha Hp gastritis van, kettős kezelés szükséges 

(amoxycillin és bizmut). Glassmann (82) szerint, ha a duodenális ulcus 

nem reagál a hagyományos gyógyszeres medikációra, akkor Hp ellen is 
kell kezelni.

Drumm (34) szintén kettős kezelést javasolt, amely vagy 

amoxycillin, vagy metronidazol és bizmut kombinációjából állt. BIecker 

amoxycillin, illetve collioidalis bizmut kombinációjával 70%-os eradikációt 

tudott elérni. (48) Lamireau (55) amoxycillin és metronidazol 

kombinációjával 2 hónap múlva 63%-os eradikációról számol be. 

Ashorn (73) betegeiben bizmut subcitricumot és tinidazolt alkalmazott. 4 

hónappal és 1,5 évvel a kezelés után ellenőrizte őket. Az eradikáció 

mértéke 67%-os volt. Megállapította azonban, hogy a klinikai tünetek 

nem elegendőek annak a megítélésére, hogy megszűnt-e a fertőzés, 

ehhez reendoscopia szükséges.

Az újabb irodalm i adatok (74,75) a gyermekkorban is a 

felnőttkorihoz hasonló kezelést ajánlanak (Maastricht-! javaslat).
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4.4. HIATUS HERNIA GYERMEKKORBAN

Hiatus hermáról akkor beszélünk, amikor a gyomor egy része a 

hiatus oesophagein keresztül a mellkasba kerül.

Acker! und (76) a hiatus herniák három típusát írta le:

» Csuszamlásos ("sliding”, axialis vagy oesophago-gastricus) 

sérvnél a gyomor fornix egy részlete a cardiával együtt a tágabb hiatus 

oesophaguson keresztül a mellkasba jut.

- Paraoesophageafis hermáknál a cardia normális helyzetben a 

rekesz alatt szájazik a gyomorba, a gyomor fornixa a peritoneumot 

maga előtt nyomva kerül a melíkasüregbe.

- Brachioesophagusnak a nyelőcső veleszületett rövidsége 

miatt kialakult hiatus hernsát nevezik.

A hiatus hernia képződéséhez vezetnek bizonyos fejlődési 

rendellenességek és az élet folyamán kialakult kóros állapotok. Ezeket 

négy csoportra osztjuk (77):

1. A nyelőcső veleszületett rövidsége, vagy az élet folyamán előforduló 

olyan megbetegedések amelyek a nyelőcső megrövidülését 

okozzák.

2. Hasüregi nyomásfokozódás, például elhízás, terhesség, ascites, 

nagy hasüregi daganat következtében.

3. A rekeszizomzat és a Lainer Barteilini membrán korral járó 

sorvadása és rugalmas rostjainak pusztulása.

4. Mellkas deformitások, amelyek mély rekeszálláshoz vezetnek, és így 

megváltoztatják a rekesz feszülési viszonyait.

A hiatus hernia jelentőségét szövődményei adják meg, amelyek az 

oesophagitis, ulceratio, vérzés, strictura és ritkábban kizáródás (78).

A diagnózis felállításában a röntgen vizsgálat, endoszkópia, 

valamint a folyamatos 24 órás intraoesophagealis pH mérés van 

segítségünkre.

A felnőttkorban diagnosztizált hiatus herniák tünettana, a 

diagnózis felállításának lehetőségei, terápiás beavatkozások jól 

ismertek (79, 80).
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A csecsemőkori hiatus hernia és a gastrooesophageafis reflux 

kapcsolatáról, tünettanáró! több közlemény számol be (81-84).

A betegség gyermekkori előfordulásáról, illetve tünettanáró! 

viszonylag keveset tudunk. Betegeinknél visszatérő gastrointestinalis 

panasz miatt történt endoszkópja, amely során észleltük az axiáiis 

hiatus hern iát.
Retrospektív klinikai tanulmányunkban arra kerestük a választ, 

hogy milyen gyakorisággal keli számolni ezzel a klinikai képpel, milyen 

klinikai tünetek esetén kell gondolni erre az elváltozásra, milyen 

diagnosztikus és terápiás lehetőségek állnak jelenleg rendelkezésünkre.

4.4.1. Betegek és módszerek

Az 1985 -1991-ig terjedő periódusban, 18 betegben észleltük az 

axiáiis hiatus herniára utaló endoszkópos leletet.

Eseteinkben a következő adatokat értékeltük:

- életkor szerinti megoszlás

- nemi megoszlás

- panaszok jellege

- panaszok fennállásának az ideje

- endoszkópiás lelet

- kísérő oesophagitis mértéke

- terápiás protokoll

- gondozási tapasztalataink

Terápiás protokoll:
A konzervatív gyógyszeres kezelésben, amennyiben 

oesophagitis állt fent, antacidákat adtunk (Nilacid, Tisacid, Almagel A), 

H2 receptor antagonistát (cimetidin 20-40 mg/tskg/24 óra, illetve ranitidin 

5-10 mg/tskg/24 óra dózisban). A motilitás fokozására 

metochlopropamidot adtunk 0,5 mg/tskg/24 óra dózisban.

Újabban a nyálkahártyavédő sucralfattal vannak kedvező 

tapasztalataink.
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A terápiás hatást, illetve a gyógyszeres kezelés szükségességének az 

idejét a betegek panaszainak csökkenésén, súlyosabb esetben az 

endoszkópos kontroli vizsgálattal mértük le. A gyógyszeres kezelés 

eredménytelensége esetén fundoplicatio (Nissen-féle) történt.

A diagnosztikus kritériumokat a bevezető fejezetben 

ismertettük.

4.4.2. Eredmények

A 18 betegből 11 fiú és 7 leány volt. Az átlag életkoruk 12.8 év 

volt (szélső értékek 10 és 15 év).

A panaszok fennállásának időpontja a 11. táblázatban látható.

11. táblázat: A panaszok fennállásának időtartama (n=18)

Fanaszok fennállásának ideje Esetszam

< 1 hó 4

1 - 6 hó 3

6 hó -1 év 3

> 1 év 8

Megállapítható, hogy betegeink több mint a felénél egy éve 

fennálló panaszról volt szó. Meglepő a szélső értékek nagy szórása: 10 

napja, de 5 éve fennálló panasz is előfordult.

A 12. táblázatban a panaszok jellegét tüntettük fel.
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12. táblázat: A panaszok jellege szerinti csoportosítás (ns18)

Panaszok: jellegé : : Esetszám
. .... ,  . . . . . . .........

Retrosternalis fájdalom 4

Epigastrialis fájdalom 13

Haematemesis 1

Savanyú felböfögés 6

Látható, hogy eseteinkben a panaszok az egyéb 

gastrointestinaüs betegségben (ulcus, erosiv gastritis) előforduló 

panaszokhoz hasonlítanak, amelynek alapján is érthető, hogy a 

diagnózis felállítása endoscopiával történt. Kiemelendő, hogy négy 
betegünkben retrosternalis fájdalom volt az egyik vezető klinikai tünet. 

Az endoscopiás vizsgálattal 13 betegben oesophagitist láttunk, öt 

betegben nem volt oesophatitisre utaló makroszkópos lelet. A 13 

betegben észlelt oesophagitis súlyossági foka a 13. táblázatban látható. 

A nyelőcsőben talált elváltozás súlyosságát a Savary-!V!It!@r-féi@ (85) 

nemzetközileg elfogadott stádium beosztás alapján ítéltük meg.

13. táblázat: A kísérő oesophagitis súlyosság szerinti

csoportosítása (n*13)

sí esetszám v; :s :.% ■
I. stádium 4 30.8

II. stádium 7 53.8

III. stádium 1 7.7

IV. stádium 1 7.7

A táblázatból látható, hogy betegeink többsége az I. és IS. 

stádiumba tartozott. 18 betegünkből 17-ben a hiatus hernia 

kialakulásának az okát nem ismerjük.
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Egy betegünknek súlyos mellkas deformitása volt, amely 

feltehetően a hiatus hernia kialakulásáért felelhet. 18 betegünk közül 

gyógyszeres terápia mellett 16 jól van, 2 betegünknél műtét történt.

Egyik betegünkben súlyos, IV. fokú oesophagitis indokolta a 

műtétet, a másikban a konzervatív terápia mellett nem következett be 

javulás sem a klinikai tünetekben, sem a kísérő oesophagitis 

mértékében, ezért került sor a beavatkozásra. Betegeink a műtét óta 
panaszmentesek.

4.4.3. Megbeszélés

Gyermekkorban gyakori a periodikus hasi fájdalom. Organikus 

okot 10-15%-ban Sehet a hátérben kimutatni (1,2). A diagnosztikus 

lehetőségek bővülése lehetővé tette, hogy egyre több gyermekben 

tudtunk korábban fel nem deríthető gastrointestinalis elváltozást 

kimutatni a visszatérő hasi fájdalom hátterében.

Megállapítható, hogy anyagunkban a hiatus herniás betegeink 

panaszai egyéb hasi megbetegedésekhez hasonlítottak.

A gyermekkori axiális hiatus hemiák előfordulásáról nincs 

pontos adatunk. Rákóczy (22) ötéves endoszkópiás anyagában 7 %- 

ban fordult elő hiatus hernia.

A hiatus hernia incidenciája felnőtteknél is változó (77). Az 
elváltozásnak jelentősége akkor van, ha gastrooesophagealis reflux is 

társul hozzá. A hiatus hernia nagysága és a kísérő reflux oesophagitis 

között azonban nincs szoros összefüggés (77,79)

Adataink arra utalnak, hogy a hiatus hernia a praepubertásban, 

pubertásban lévő gyermekek, nagyobbrészt fiúk betegsége.

A hiatus herniák által okozott tünetek igen változatosak, 

sokrétűek lehetnek, és ez által igen különböző hasüreg! és mellüregi 

szerv megbetegedését utánozhatják.

A hiatus hamsának nincs minden esetben olyan határozott 

tünete, ami jellemző lenne. Egy részük teljesen tünetmentes, semmiféle 

panaszt nem okoz.
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Egy másik csoportnál (főleg a szabad, nem fixált 

csuszamlásos sérvek) a tünetek, panaszok intermittáló jellegűek. Az 

epigastriumba, annak inkább a bal felébe, vagy retrosternalisan hátba, a 

bal lapockába és a bal karba kisugárzó bizonytalan fájdalmak kísérik. 

Néha hiányzik a fájdalom, a mellkas alsó részében, vagy az 

epigastriumban jelentkező nyomás-, vagy teltségérzet makacs 

gyomorégéssel társul, különösen fekvő helyzetben. Gyakori a nyelési 

panasz, a felböfögés, az étkezés utáni hányinger, a regurgitatio, 

emésztési zavar, későbbiekben fogyás. A panaszok egy része 

cardiorespiratoricus eredetűnek látszik, és sokszor okoz diagnosztikus 

problémát (77,78).
Látható, hogy az általunk észlelt tünetek a felnőttkorban 

manifestálódókhoz hasonlóak. A betegeinknél észlelt tünetek az egyéb 

gastrointestinalis betegségben észleltekhez hasonlóak. Négy

betegünknél retrosternaíis fájdalom fordult elő.

A hiatus sérv diagnózisának felállításában, vagy

megerősítésére a röntgen vizsgálat alkalmas (80). Eseteinkben a 

gastroinestinalis panaszok jellege miatt endoszkópia történt, és ezért így 

diagnosztizáltuk a hiatus herniát. A kísérő oesophagitis, esetleg fekély 

jelenléte miatt javasolt diagnosztikus eljárás az endoszkópia (77, 84). Az 

intraoesophagealis folyamatos pH-mérés szintén ajánlott diagnosztikus 

eljárás.
A hiatus hernia leggyakoribb szövődménye az oesophagitis, 

uiceratio, vérzés, strictura és ritkábban kizáródás (78,79). 13

betegünkben az oesophagitis különböző foka állt fenn, és ennek 

súlyossága, illetve gyógyszeres kezelés eredménytelensége is szerepet 

játszott a műtéti indikáció felállításában. A kezelés a sérv nagyságától 

és a tünetek súlyosságától függ.

A hiatus sérvek az esetek 60%-ban tünetmentesek, és még 

további tekintélyes számban csak enyhe tüneteket okoznak, amelyek 

konzervatív kezelésre javulnak (77, 78). Műtétre a betegek 5%-a szorul, 

komoly panaszok, szövődmény esetén.
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A csuszamlásos sérveknél a választott műtéti megoldás a 

Nissen-féle fundoplicatio, önmagában, vagy gastropexiával kombinálva 

(84, 86).

Az általunk alkalmazott gyógyszeres kezelés hasonló a 

gastrooesophagealis refluxnál alkalmazott kezeléshez. Betegeink döntő 

többsége gyógyszeres kezelés mellett jelenleg is tünetmentes, műtéti 

megoldás két betegünknél vált szükségessé.
A hiatus hernia aetiologiáját gyermekkorban nem ismerjük 

Melsom gyermekgyógyászati tankönyvében (86) szerint a

gyermekkorban jelentkező hiatus hernia rendszerint congenitalis és 

gyakran gastrooesophagealis refluxszal áll összefüggésben.

A hiatus hernia familiáris előfordulásáról több szerző is 

beszámol, amely felveti a hereditaer jelleget (87-89). Sldd (88) 

közleményében a genetikai tényezők jelentőségét hangsúlyozza, két 43 

éves monozygota ikerpár beteg testvéreinél szintén hiatus herniát talált. 

Thomas és mtsai (89) 465 hiatus herniás beteg 271 fiatalabb testvérét 

vizsgálta, és 34-nél találtak hiatus herniát.

A mentálisán retardált betegek 10-15 %-ban fordul elő 

gastrointestinalis eredetű recurráló hányás. Ezeknél a betegeknél 75%- 

ban ál! fenn gastrooesophagealis reflux hiatus herniával, vagy anélkül. 

Spitz és mtsai (90) mentálisan retardált gastrooesophagealis refiuxos 

anyagában 51 %-ban fordult elő hiatus hernia.

Az itt ismertetett anyagunkban famiiiaritás, mentális retardatio 

nem fordult elő. Egy értelmi fogyatékos Cohen syndromás betegünkben 

azonban korábban általános kötőszöveti gyengeség részjelenségeként 

magunk is észleltünk hiatus herniát (91,92).

Jelenlegi ismereteink szerint nem mondható meg, hogy 

anyagunkban észlelt pubertáskor! esetek szerzett okokra 

vezethetok-e vissza, vagy csecsemőkor óta fennálló elváltozásról 

van-e szó. Egy esetben tudtuk a hiatus herniát szerzett okokra 

visszavezetni (mellkas deformitás).
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Retrospectiv klinikai tanulmányunk alapján fel 

szeretnénk hívni a figyelmet a betegség gyermekkori 

előfordulására. Az aetiolőgia azonban még további vizsgálatokat 

kíván. És nyitott kérdés, hogy ezeknél a gyermekeknél a prognózis 

felnőttkorra hogyan adható meg. Mindezekhez további nyomon 

követés szükséges.
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4.5. HIATUS HERNIA ÉS A MITRALIS PROLAPSUS EGYÜTTES 

ELŐFORDULÁSA GYERMEKKORBAN

A gyermekkori hiatus hern iák előfordulásáról nincs pontos 

adatunk. Közleményünkben hívtuk fel a figyelmet a gyermekkori 

előfordulásra (92). A betegség aetiológiája pontosan nem ismert, családi 
halmozódást többen észleltek, ez felveti a genetikai eredet lehetőségét 
(87-89).

A mitralis prolapsus a leggyakrabban előforduló congenítalis 

billentyűbetegség (94). A rendellenes billentyűmozgás oka lehet a 
mitralis apparátus prímér elváltozása, de lehet másodlagos, amikor 

systémás kötőszöveti betegség (Marfan-, Ehlers-Danlos-, Hurler, Turner- 
syndroma) vagy a bal kamra üregének megkisebbedése miatt 

következik be a kóros billentyűmozgás. Megjelenhet 

cardiomyopathiákban, társulhat coronaria-rendellenességekhez 

(Kawasaki-syndroma), csontosodási rendellenességekhez és endokrin 

betegségekhez (95).

Néhány közlemény a mitralis billentyű prolapsus familiáris 

előfordulásáról is beszámol (96,97).

Hiatus hernia m iatt gondozott betegeink háromnegyedében 

észleltük a m itralis prolapsus előfordulását Egy értelmi fogyatékos 

Cohen syndromás betegünkben általános kötőszöveti gyengeség 

részjelenségeként már beszámoltunk a hiatus hernia és a mitralis 

insufficiencia együttes előfordulásáról (91) (92).

Mivel a két betegség együttes előfordulásának a leírásával - 

leszámítva néhány syndromát - eddig még nem találkoztunk, 

érdemesnek tartottuk, hogy ezen megfigyelésünket ismertessük (98, 99).

4.5.1. Betegek és módszerek

Retrospektív tanulmányunkban a Pécsi Orvostudományi 

Egyetem Gyermekklinikájának hétéves anyagában előforduló hiatus 

herniás betegeink adatait elemeztük.
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A fenti időszak alatt 18 betegben állítottuk fel a fenti diagnózist 

endoszkőpia segítségével (megelőző fejezetben ezt részletesen 

ismertettük). Kezdetben, néhány betegünkben a fizikális vizsgálat során 

hallott mezo-systolés click - és a telesystolés zörej vetette fel a mitraiis 

prolapsus lehetőségét. Ennek megerősítésére szív ultrasonographiás 

vizsgálatot, valamint kardiológiai status felmérést végeztünk. A kezdeti 

pozitív eredmények után célzottan visszarendeltük axiális hiatus herniás 
betegeinket a fenti vizsgálatok elvégzése céljából. A diagnosztikus 

kritériumokat a bevezető fejezetben ismertettük.

4.5.2. Eredmények

Tizennyolc betegünkből 11 fiú és 7 leány volt. Betegeink 

életkora 10 és15 év között volt, az átlagos életkor 12.8 év volt. A 18 

gyermekből egyet utólag nem tudtunk elérni. A 17 axiális hiatus herniás 

betegből 13 gyermekben, köztük 9 fiúban találtunk mitraiis prolapsus!. A 

fentiek alapján a mitraiis billentyű prolapsus előfordulását 76.5 %-nak 

találtuk. Három esetben a prolapsushoz S. fokú insufficientia is társult. A 

vizsgált betegekben a szívfunkció jó volt. Strukturális eltérést, 

congenitalis vitiumra utaló jelet nem találtunk.

Mindkét betegség miatt rendszeres nyomon követés történik. 

Hiatus herniás betegeinknél a korábbiakban rögzítettek szerint jártunk el. 

Mitraiis proíapsusos betegeinknél a lehetséges complicatiok miatt 

rendszeres kardiológiai statusrögzítés, illetve echocardiographia történik. 

Regurgitatio nélküli mitraiis prolapsusnáí és a regurgitatioval járó 

esetekben egyaránt infectiosus endocarditis prophylaxis! alkalmaztunk.

4.5.3. Megbeszélés

A mitraiis prolapsus iránt változatlanul óriási az érdeklődés. 

Ennek magyarázata a magas prevalenciában (különösen a fiataloknál), 

nem specifikus megjelenésben és azon súlyos szövődményekben 

keresendő, amelyek bár ritkák, de potenciálisan bekövetkezhetnek. A 

klinikai kép, a természetes lefolyás nagyon változatos lehet (100).



Előfordulása fiatal nőkben 4-17%-ra, fiatal férfiakban 2-12%-ra 

tehető, mások az előfordulást a felnőttekben és a gyermekekben közel 

azonosnak, 6.3%-nak találták (94).

A fentiek alapján az anyagunkban észlelt 76.5%-os 

előfordulást hiatus herniás betegeinkben mindenképpen figyelemre 

méltónak tartjuk. A mitraüs prolapsus társulása hiatus herniával fiú 

betegeinkben fordult elő gyakrabban.

A mitralis billentyű prolapsus aetiofőgiája ismeretlen.

Lehetséges, hogy a mitralis billentyű myxomatosus anyagának 

abnormitása, vagy a cbordák collegén struktúrájának eltérése okozza. 

Mások az Efostein-anomafiához hasonlítják, a járulékos mitralis 

billentyűszövet és az elongált chordák alapján. Ez különösen a familiáris 

kötőszöveti megbetegedésekben látszik elfogadható magyarázatnak. 

Végül vannak, akik myocardiaíis dysfunktioval, illetve artéria coronaria 

insufficienciával magyarázzák (95).

A mitralis billentyű prolapsus általában benignus elváltozás, jő 

prognózisú. Azonban potenciálisan veszélyessé válhat, ezért kardiológiai 

gondozást igényel. Fokozott figyelmet kell fordítani azokra az esetekre, 

ahol ritmuszavar fordul elő , ugyanis ezek közül kerülnek ki a hirtelen 

halálhoz is vezető malignus kamrai arrhytmiák, valamint a Marfan 

syndromához társuló mitralis prolapsusra, amely esetenként 

haemodynamikai megterhelést jelentő progresszív mitralis 

insufficientiához vezethet. (101, 102).

Eredményeink alapján mindenképpen fel szeretnénk hívni a 

figyelmet arra, hogy a hiatus hernia esetén kell gondolni m itralis 

prolapsusra. Megfigyelés ü n két a következők miatt tartjuk

figyelemfelkeltőnek:

1. Az irodalmi adatokkal ellentétben anyagunkban fiúkban

( 9/17) fordult elő gyakrabban a hiatus hernia és a m itralis

prolapsus.

2. A két rendellenesség társulásáról eddig az irodalomban 

nem találkoztunk.
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Mem említi ezt az asszociációt Maicolmnak (95) a mitraSis 

prolapsiisfiöz társuló betegségekről szóié referátuma sem.

3. Mindkét elváltozásnak ismert fam iliáris előfordulása.

4. A két anomália közötti kapcsolat felveti, hogy mindkét 

elváltozás egy általános kötőszövet! gyengeség része lehet. 

M itralis prolapsusra vonatkozóan vannak ilyen adatok (103, 

104).

5. Fontosnak tartjuk betegeink rendszeres nyomon- 

követését kardiológiai, szemészeti, gastroenterológiai, 

valamint biokémiai szempontból, hogy ki tudjuk szűrni 

azokat az eseteket, akik progresszióra veszélyeztettek. A 

jelenlegi eredményeink alapján nem mondható meg, hogy a 

hiatus herniás betegeink prognózisát hogyan befolyásolja a 

m itralis prolapsus jelenléte, illetve várható-e komplikáció a 

későbbiekben, ezekben a betegekben.
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4.6. EPEHÓLYAG BETEGSÉGEI GYERMEKKORBAN

Az epehólyag betegségeit a csecsemő- és kisgyermekkorban 

ritkának tartották. Az ultrasonographia elterjedése óta egyre gyakrabban 

találkozunk az epehólyag betegségeivel.

Ashcraft (105) szerint a leggyakoribb epehólyag betegségek a 

következők:

- epekő
- epehólyag hydrops

- congenitalis anomáliák

- epehólyag torsio

A fentiek jelentőségére, a hasi fájdalom diagnosztikájában 

játszott szerepükre Magyarországon elsőként hívtuk fel a figyelmet (106- 

110).

Anyagunk megoszlása a következő volt (14. táblázat):

14.táblázat: Epehólyag betegségei csecsemő és kisgyermekkorban

Epehólyag betegségei
■ ... n :- V ; . - v ' ' Í í í 'i f :  ■ -l, ,

■ ■ : : ■

. . . . .  ,  . :: ■ . V . • . . .  . '

Esetszám
(n)

Cholelithiasis (haemoíyticus és cholesterin eredetű) 32

Choledocholithiasis 1

Epehólyag hydrops (acalculous cholecystitis) 10

Congenitalis anomáliák 

(epehólyag agenesia, duplicatio)

2

4.6.1. Cholelithiasis csecsemő- és gyermekkorban 

Az utóbbi években változás következett be a csecsemő- és 
gyermekkori cholelithiasis megítélésében.

Egyrészt tradicionális tankönyvi adatok szorultak revízióra, 

amelyek szerint gyermekkorban az epekövet kizárólag haemoíyticus 

okokkal hozták összefüggésbe.
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Jelenleg már számos betegségnél, gyógyszeres beavatkozásnál 

kell gondolnunk cholelithiasis kialakulására már gyermekkorban, de nőtt 

az úgynevezett idiopathiás esetek száma is. Másrészt az 

uíírasongraphia elterjedése révén egyre több tünetmentes, vagy hasi 

panaszokkal jelentkező csecsemő- és gyermekbetegben állítjuk fel a 

cholelithiasis diagnózisát (111-119).
Retrospektív klinikai tanulmányunkban arra kerestünk választ, 

hogy milyen betegségek, gyógyszeres kezelések után kell gondolni 

cholelithiasisra, illetve mi a teendő a tünetmentes, illetve tünetekkel 

jelentkező beteggel.

4.6.1.1. Beteganyag

Retrospektív tanulmányunkban a Pécsi Orvostudományi 

Egyetem Gyermekklinikájának 1990-1997-ig terjedő anyagában 

előforduló cholelithiasisos betegeink adatait elemeztük. A fenti periódus 

alatt 32 betegben igazoltuk a cholelithiasis!

4.6.1.2. Eredmények

1990 - 1997 között intézetünkben 32 betegben találtunk 

cholelithiasist. A 32 betegből 23 leány, (72%), 9 fiú volt (28%). Az életkor 

és prezentációs tünetek szerint megoszlás a 15. táblázatban látható.
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15. táblázat: Eoeköves betegeink megoszlása, életkor és 

presentatsos tünetek szerint

m s / m
U : ” i : =

Életkor/év Hass

fájdalom

Haemolitikus 

ok és hasi 
fájdalom

„véletlen”

lelet
N

0-1 1 - 4 5

2-5 - - 5 5

6-10 4 4 1 9

10-15 2 1 5 8

>15 2 - 3 5

Összesen 32

Látható, hogy betegeink majdnem felénél a hasi fájdalom 

dominált. Azonban jelentős azok száma, ahol véletlen lelet volt az 

epekő.

A következő táblázatban (16, táblázat) az epekő feltételezett 

aetiológiáját tüntettük fel:

18.táblázat: Az epek© betegség feltételezett aetioiógiája

: Az: epek i betegség feltételezett aetiolégiája

Ismeretlen aetiológia 11

Haemolyticus betegség 7

Ceftriaxon kezelés 6

Obesitas+ pozitív familiáris anamnézis 3

Epehólyag anomália 2

Mucoviscidosis 1

Exsiccatio 1

Perinatalis sepsis (gyógyszerek?) 1
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A táblázatból látható, hogy betegeink t/3-ban ismeretlen volt az 

aetiológia. A lehetséges okok közül kiemelendő a haemolyticus ok, a 

ceftriaxon kezelés, obesitás és pozitív családi anamnézis.

A következő táblázatban az epekő miatt végzett 

beavatkozásokat tüntettük fei:

17, táblázat: Az epekő miatt végzett beavatkozások

:: Az epekő miatt végzett beavatkozások ;

Cholecystecíomia (feltárásos) 3

Laparoscopos cholecystectomia 3

Cholecystectomia + splenectomia 4

Beavatkozás nem történt 14

ESWL -

Spontán megszűnt 8

Ursofalk kezelés 5

Látható, hogy betegeink egyharmadában történt eddig 

beavatkozás, amelyek a jelenleg ismert beavatkozások minden formáját 

felölelik. Nyolc esetben spontán megszűnt az epekő, 14 esetben eddig 

beavatkozás nem történt, Ursofalk adásával is próbálkoztunk, de 

eredménytelenül.

4,6.1.3. Megbeszélés

A csecsemő- és gyermekkorban az epekő előfordulásáról nincs 

pontos adatunk. Soderlund (118) szerint 460 felnőtt-betegre esik egy 

gyermekkori epekő. Fríesen (111) 9.2 esetet észlelt 10 000 felvételre.
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Oberhausenben 1974-1984 között 2815 epeköves beteget vizsgáltak, 

illetve operáltak cholelithiasis miatt. Ezek közül 18 (0.6% ) volt 21 év 

alatti.

Adatainkkal megegyezően a szerzők többsége szintén leány 

túlsúlyt talált (111,120). Kevés azon közlemények száma, ahol fiú 

dominanciáról számolnak be. Reif (113) 50 betege közül 21 fiú és 29 

leány volt. Az adolescens korú betegeit nem számítva nem volt 

különbség a fiúk-leányok arányában. Betegeink átlagos életkora 8.35 év 

volt. A legtöbb beteg a 6 - 10 éves korcsoportban fordult elő. Az 

irodalomban változó az életkori megoszlás. Robertson (119) 4.1 év, 

Reif (113) 2.2 + 6.2 évet, Grace (120) 14 évet említ. Friesen (111) 

betegei életkora 5 hét és 17 év között változott.

Az életkori előfordulást vizsgálva feltűnő az 5 csecsemőkori 

eset. Megelőzően egyéves kor alatt nagyon ritkának találták az 

epekövet. Az utóbbi időben megnövekedett a csecsemőkben észlelt 

epekőleírások száma (111,115,117,122,123).

Eseteink 2/3-ában hasi fájdalom fordult elő, és ez vezetett a 

diagnózis felállításához. A fájdalom az esetek egy részében rosszul 

lokalizált volt. A szerzők többsége szintén a hasi fájdalom szerepét emeli 

ki, amely gyakran a jobb felső quadransra lokalizált (111, 113, 119). 

Grace (120) szintén a jobb felső quadransra és az epigastriumra 

lokalizált hasi fájdalmat emeli ki, főleg zsíros ételek fogyasztása után (30 

betegéből 27). Azonban betegei átlagéletkora 14 év volt, 12 obesus volt 

és 13-ban pozitív volt a családi anamnézis. Friesen (111) megállapítása 

szerint a hasi fájdalom előfordulása az életkorral emelkedik. A másik 

fontos tünet a hányás, amelyet 50-60%-ban figyeltek meg a szerzők. 

Icterus előfordulásáról nem sokan számolnak be (111). Minden szerző 

kiemeli az asymptomásan jelentkező esetek viszonylag magas számát 

(111, 113, 119).

Az utóbbi években a diagnózis felállítása az ultrasonographia 

segítségével történik. Eseteinkben is ez vezetett a diagnózis 

felállításához. A gyermekkori epekőbetegség diagnosztikájában az
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ultrasonographia érzékenységét 85-90 %-ban, specifitását 95 %-ban 

adják meg (121). A natív röntgen-felvétel jelentőségét csak kevesen 

említik (111).
Eseteink kétharmadában, az öt egy év alatti csecsemőnk közül 

kettőnél sikerült aetiologiai tényezőt találni. Schirmer (122) 12 egy év 

alatti betegéből 8-ban tudott prediszponáló tényezőt kimutatni 

(parenteralis táplálás), 4-ben nem volt kimutatható ok. W hitington (123) 

három koraszülöttről számol be, akik totális parenteralis táplálásban 

részesültek, illetve furosemidet kaptak. A totális parenteralis táplálás 

folyamán kialakuló intrahepaticus cholestasis, illetve az epesók 

clearencének csökkenése vezet az epekő kialakulásához.

A furosemid szerepe pontosan nem ismert, de mint 

nephrofithiasist okozó szer jói ismert (123). BHckman (124) 

nephrolithiasis és cholelithiasis előfordulásáról számol be négy 

koraszülöttben. Mindegyik beteg 1100 gramm alatt született, 

agyvérzésük és bronchopulmonalis dysplasiájuk volt és mindegyik 

részesült furosemid-kezelésben. Az irodalmi adatok szerint az egy év 

alattiaknál a totális parenteralis táplálás, hasi sebészeti beavatkozás, 

sepsis, bronchopulmonalis dysplasia, haemolyticus betegség, 

maíabsorptio, necrotizáló enterocolitis, és a hepatobiliáris betegségek a 

fő epekőképző tényezők (111). Ebben a korcsoportban számolnak be a 

leggyakrabban az epekő spontán megszűnéséről (124). Ez 

anyagunkban is észlelhető, hiszen betegeink közül 8-ban észleltünk 

hasonlót. Egy év feletti anyagunkban 1/3-ban fordul elő haemolyticus 

ok. A közlemények többsége eseteik felében szintén a haemolyticus 

okot emeli ki (111, 113, 119). A haemolyticus okok közül a sarlósejtes 

anaemia, congenitalis sphaerocytosss, autoimmun haemolyticus anaemia 

a fő ok. A közlemények másik része a haemolyticus okot már nem 

találta ilyen magas előfordulásúnak (112).
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Friesen (111) 693 esetet gyűjtött össze az irodalomból, és 

ennek alapján az 1-5 éves korcsoportban az epekőképződés oka 

gyakorisági sorrendben a hepatobiliáris betegsége, hasi sebészeti 

beavatkozások, mű billentyű, malabsorptio v o lt

A 6-21 éves korban pedig a terhesség, haemolyticus 

betegségek, obesitas, hasi sebészeti beavatkozás, hepatobiliáris 

betegségek voltak a leggyakoribb okok. Az első csoportban 14.3%- 

ban, a második éíetperiódusban 3.4 %-ban nem talált okot az epekő 

kialakulására.
Az autopsiás adatok alapján cystás fibrosisban 27.5 %-ban 

találtak követ, míg egyéb populációban ez az arány 8-17%. 

Mucoviscidosisban az epekő kialakulásának az oka meglehetősen jól 

ismert.

Teele (125) adatai szerint, aki 92 scoliosis miatt orhtopaediai 

műtéti beavatkozáson átesett beteget vizsgált, átlagosan 4.5 évvel a 

műtéti beavatkozás után 19.6%-ban talált epekövet. A pontos ok nem 

ismert, de a hosszú immobilizatio, hypercalcaemia minden bizonnyal 

főszerepet játszanak.

Felnőtteknél jól ismert, hogy terminális ileum-resecáltaknál, 

terminális ileum megbetegedéseinél a choleszterin cholelithiasis 

veszélye megnő. Heubi (126) megállapítása szerint a gyermekkorban 

történt ileális resectio/dysfunctio után a pubertás előtt nem alakul ki 

epekő, azonban a pubertást követően már gyakrabban előfordul. 

Mahmoud (127) válogatás nélküli gyermekkori tumoros anyaga alapján 

megállapította, hogy azoknál a betegeknél, akiknél ileális stoma, 

parenteralis táplálás, hasi műtéti beavatkozás és hasi besugárzás 

szerepelt, gyakrabban észlelték az epekő kialakulását. Diaz-Gonzales 

de Ferris (121) két symptomás cholelithiasisos betegről számol be, 

akiknél vesetransplantatio történt, cyclosporin, prednisolon és 

azathioprin terápiában részesültek (ezt már korábban felnőtteknél is 
leírták).
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Tíz betegünkben történt műtéti beavatkozás. Nyolc betegnél a 

kövek spontán megszűnését észleltük. 14 esetben egyelőre rendszeres 

ultrahangos nyomon követés mellett beavatkozást nem végeztünk.

A symptomás betegekben cholecystectomia javasolt. Ebben a 

közlemények nagy része megegyezik (105, 111, 120 ). A Saparascopos 

cholecystectomia már gyermekkorban is ajánlott (105, 128,129,130).

Alexander-Reindorf (131) a sarlósejtes anaemiás betegek fő 

mortalitási morbitási és gyakori hospitalizációja okának az infectiot tartja. 

Az infekció fő góca az epekő. A fentiek alapján fontosnak tartja az epekő 

időben történő felismerését és az elektiv cholecystectomia elvégzését. 

Congenitalis sphaerocytosisban rendszerint splenectomiával egybekötve 

javasolják a cholecystectomiát. Amennyiben csak splenectomia történik 

javasolják az epehólyag vizsgálatát és pozitív esetben az epekő 

eltávolítását.

Az asymptomás esetekkel való teendő nem egyértelmű az 

irodalomban (113). A többség mégis a várakozás mellett van, gyakori 

ultrasonographiás nyomon követéssel (112, 113).

A konzervatív kezelés mellett szól, hogy elsősorban egyéves kor 

alatt spontán regressio lehetséges, és a felnőttekkel összehasonlítva az 

epekőbetegség szövődményei, mint cholecystitis, choledocholithiasis, 

cholangitis, perforate, pancreatitis ritkák (113).

Üegáilapíthatjuk, hogy csecsemő” és gyermekkorban az 

©pekőbefegségek száma emelkedik. A diagnózis felállításában a 

tünettan lehet segítségünkre, elsősorban a visszatérő, néha 

rosszul lokalizált hasi fájdalom és a hányás. Fontos tudnunk, hogy 

a haemolyticus betegségek mellett egyéb állapotok, terápiás 

beavatkozások mellett is keli gondolnunk cholelithiasisra már 

csecsemő- és gyermekkorban.
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4.6.2. EPEHÓLYAG ACUT HYDROPSA GYERMEKKORBAN

Az epehólyag akut hydropsa gyermekkorban ritka. Az utóbbi 

években elsősorban az ultrasonograhia elterjedése óta egyre több 

esetben diagnosztizálják az elváltozást, és egyre több betegségről derült 

ki, hogy az epehólyag hydropsa kísérheti. Ezekből a legfontosabbakat 

Crankson (132) nyomán a 18. táblázatban mutatjuk be.

18, táblázat Az epehólyag acut hydropsávaf járó leggyakoribb 

betegségek Crankson (132) nyomán

Felső légúti infectiok

Otitis media
Gastroenteritis
Scarlet

Leptospirosis

Familiáris mediterrán láz

Óriássejtes hepatitis

Pseudomonas sepsis

B-csoportú Streptococcus sepsis
Henoch-Schönlein betegség

Égés

Leukaemia 
Kawasaki betegség 

Polyarteritis nodosa 

Ascariasis

Staphylococcus sepsis 

Nephrosis syndrome

4.6.2.1. Betegek és az eredmények

Az elmúlt öt éves periódusban, 10 betegben észleltünk 

epehólyag hydropsot. A 10 betegből 7 fiú és 3 leány volt. Betegeink átlag 
életkora 8,3 év volt (szélső érték 2-14 év ) .
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A hydrops betegség okait a 19. táblázatban láthatjuk.

19. táblázat: Epehólyag hydrops betegség létrejöttének okas

Epehólyag hydrops okai ■

Perforált appendicitis 2

Kawasaki betegség 1

Polytraumatizatio 1

Staphylococcus sepsis 1

Congenitalis sphaerocytosis 1

Tumor (Burkitt, M. Hodgkin) 2

Ismeretlen 2

Látható, hogy mindössze két esetben nem tudtunk definitív okot 

találni a hydrops hátterében.

A fennmaradó 8 esetben definitív alapbetegség következtében 

alakult ki az epehólyag hydrops.

4.6.2.2. Meg beszólás

Előfordulás, definitio

Az akut hydrops gyakoriságáról nincs adatunk. Ennek az az oka, 

hogy a diagnosztikus kritériumok nem egységesek (132). A jelenlegi 

meghatározás szerint az akut hydrops alatt az epehólyag akut 

megnagyobbodását értjük congenítaíis malformatio, epekő, vagy 

gyulladásos jelek nélkül (132). A hydropsot és az acalculosus 

cholecystitist újabban szinonimaként használják.

A szerzők egy része két külön kórképnek említi (105, 133), míg 

mások szinonimaként használják (132). A megkülönböztetés főleg a 

régebbi irodalomban fordul elő. Ternberg (135) viszont megkülönböztet 

congenitalis malformatio, egyéb betegségeket kísérő, valamint kő okozta 

cholecystitist.
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Életkor; nem

Betegeink életkora 2 - 14 év között volt, három leány és hét fiú 
volt eseteink között. Az irodalmi adatok szerint bármely életkorban 

előfordulhat a csecsemő- és gyermekkor folyamán. Chamberlainnél 

(136) az életkor 4 hónaptól 12 évig terjedt, (az átlagos életkor 5.1 év 

volt). Anyagában az akut hydrops fiúkban gyakrabban fordult elő 

(68.9%). Blomm (137) 26 betegének átlagos életkora 5 év volt. Az 

előfordulást mindkét nemben egyformának találta. Tembergnél (135) 

az életkor 1 hónaptól 17 évig terjedt.

Klinikai tünetek

Eseteinkben a jobb felső quadransra lokalizálódó hasi fájdalom 
nindegyik betegben előfordult. A hányást, illetve rossz közérzetet szintén 

mindegyik betegünk anamnézisében magtaláltuk. Tapintható térimé egy 

betegünkben volt. A szerzők többsége az akut hydrops tüneteinél a jobb 

felső quadransra Sokalizálódó hasi fájdalmat, tapintható térimét emeli ki. 

Az esetek többségében láz, hányinger, icterus kíséri a hydrops 

kialakulását (135 -137).

Diagnózis, differenciáldiagnózis

A diagnózis felállítása betegeinkben ultrasonographiával történt. 

Az utóbbi években a közlemények ennek diagnosztikus jelentőségét 

hangsúlyozzák. (133,134). Az ultrahang-vizsgálatnál jellemző triád a 

hydrops, a megvastagodott epehólyagfal, valamint sludge. Saját 

eseteinket áttekintve a hydrops minden esetben előfordult, és eseteink 

felében a sludge is észlelhető volt.

Imhof és mtsai (138) 45 esete közül is csak nyolcban volt meg a 

jellemzőnek tartott triád. Kumarí (133) véleménye szerint 

differenciáldiagnosztikai problémát jelenthet az ultrahangvizsgálat 
folyamán a harmadik típusú choledocus cysta, a mesenterialis cysta, 

valamint a pancreas traumás polycystája.
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Klinikaitag a differenciáldiagnózisban az appendicitis, 

intussusceptio szerepel az első helyen.

Aetiologia

Tíz betegünk közül nyolcban az ok kimutatható volt. Kawasaki 

betegség, polytraumatizatio, sepsis, appendicitis, daganatos betegségek 
voltak a leggyakoribb okok. Két esetben nem tudtuk kideríteni az acut 

hydrops okát. Amint a bevezetésben említettük, a hydropsot több 

betegségnél mint kísérő tünetet észlelték. (19. táblázat). A trauma 

szerepét szintén több közlemény hangsúlyozza. A trauma súlyossági 

foka megegyezik az elváltozás súlyosságával. (138).Egyik esetünkben 

ugyanezt az összefüggést figyeltük meg. Kiterjedt májzúzódás, majd 

retentios cysta és a májruptura után három héttel hydrops vesicae 

feíleae alakult ki, és a beteget operálni kellett, cholecystectomia történt. 

Aschcraft (105) a fentieken kívül leptospirosis, mesenterialis adenitis, 

giardiasis, salmonellosis, ascariasis, periartheritis nodosa, systémás 

vasculitis aetiologiai szerepét emeli ki.

Pathogenesis

Az akut epehólyag hydrops kialakulásának a pathogenesise 

pontosan nem ismert. A betegek többségében mesenterialis 

lymphadenitist vagy hyperplasiát észleltek. Feltételezhető, hogy ezek 

lokális nyomást gyakorolnak a ductus cysticusra, vagy reaktív gyulladást 

okoznak (137). Runley (139) a mesenterialis lymphadenitis mellett az 

epe-stasist tartja jelentős aetiologiai tényezőnek. Az éhezés 

dehydratioval vagy a nélkül hajalamosít epe-stasisra (132).

Összefoglalók szerint a láz, dehydratio, éhezés, biliaris stasis
I : '

jelentős tényezők a kialakulásában (132). A sympaticus rendszer 

stimulatioja (például égésnél) erőltetett magyarázatnak tűnik. (132). A 

bakteriális invasio szerepét a közlemények többsége hangsúlyozza.
i ■



Terápia

Betegeink közül egynél történt cholecystectomia, a fennmaradó 

9 betegben a hydrops spontán megszűnt. Crankson (132) 

összefoglalója szerint a terápiás skála széles a konzervatív kezeléstől 

sebészi megoldásig. A gyógyszeres kezelés lényege az intercurrens 

betegség kezelése, parenteralis folyadék. Ha a per orális bevitel 

kivitelezhető, zsírszegény étrendet javasolnak. Tapasztalat szerint 

gógyszeres kezelés mellett két hét alatt következik be a spontán 

decompressio. Sebészeti beavatkozást perforate, bilirubin peritonitis, 

valamint a hasi status rosszabbodása esetén javasolt. A műtéti 

beavatkozások inkább az ultrasonographia bevezetése előtt voltak 
gyakoribbak. Ennek birtokában könnyebben vállalkozhatunk a 

gyógyszeres kezelésre, különösen, ha az alapbetegséget ismerjük.

Prognózis

A prognózist, akár sebészeti beavatkozás történt, akár 
konzervatív, jónak ítélik (132).

Következtetés

Eseteink alapján arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 

ha epehólyag hycfropssa! találkozunk gyermekkorban, fontos 

feladatunk az afapbetegség felkutatása, rendszeres 

ultrasonographiás nyomon követés, mivel ezek a terápiás 

teendőinket meghatározzák.



4.6.3.„PSEUDOLITHIA$fS” CEFTRIAXONKEZELÉS MELLETT 

GYERMEKKORBAN

A ceftriaxon harmadik generációs cephalosporin, amelyet 

gyermekkori súlyos infectiokban (meningitis, ventriculitis, sepsis) 

ajánlanak, és jó eredménnyel alkalmaznak.

Az utóbbi időben egyre több közlemény számol be arról, hogy 

ceftriaxon kezelés kapcsán átmeneti epekőképződés figyelhető meg 
(140-143).

A POTE Gyermekklinika anyagában, az utóbbi években 

figyeltünk fel arra, hogy ceftriaxon kezeiteknél epekő alakult ki. 

Megfigyelésünkkel felhívtuk a figyelmet a jelenségre, és részben 

irodalmi, részben pedig saját tapasztalatunk alapján a ceftriaxonkezelés 

kapcsán néhány megfontolandó javaslatot tettünk. (144)

4.6.3.1. Beteg ismertetések

1993 óta figyeltünk fel arra, hogy súlyos infectio miatt 

ceftriaxonnal kezelt betegeink közül 6 esetben epekő alakult ki, amely 

spontán regrediált. A vizsgálatok nem tervezettek voltak. Betegeinknél 

az alapbetegség vagy a ceftriaxon kezelést indokló betegség miatt történt 

ultrasonographiás vizsgálat, amely során észleltük az epehólyagban az 

elváltozást. Betegeink legfontosabb adatait a 19. táblázatban tüntettük 

fel. Közöttük 4 leány, 2 fiú volt, életkoruk 9 hó és 14 év között változott.

Három betegnél a súlyos alapbetegség, valamint a kezelés 

következtében kialakult sepsis indokolta a ceftriaxonkezelést. A 

fennmaradó három esetben súlyos infectio indokolta ezt. A ceftriaxon 

dózisa 50 - 80 mg/tskg/24 óra között változott. Az epekő egyik 

gyermekben sem okozott tüneteket. Mivel a vizsgálatok nem tervezettek 

voltak, adataink alapján nem állapítható meg, hogy a kezelés hányadik 

napjától várható a kő megjelenése illetve megszűnése.
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20. táblázat Pseudoiithiasis miatt observáit betegeink klinikai 

adatai

.Eset Nem Éjeikor Alapbetegség Cefiriaxonkezeíés
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1. L 2.5 év Tumor cerebri sepsis 6 nap 30 nap

2. F 14 év adenocarcinoma sepsis 16 nap 34 nap

3. L 1 év tumor vaginae sepsis 8.nap 19 nap

4. L 13. év _ peritonitis 2 nap 35 nap

5. L 9 hő _ sepsis (E.coli) 8 nap 16 nap

6. F 2 év - Pleuropneumonia 4 nap 3 hó

4.6.3.2. Megbeszélés

Az ultrasonographía elterjedése óta egyre gyakrabban 

diagnosztizálunk gyermekkorban is epekőbetegséget.

Több közlemény beszámolt arról, hogy elsősorban a fiatal 

csecsemőkorban kialakult epekő esetében spontán regresszió 

lehetséges. Ezt azoknál figyelték meg, akiknél újszülöttkorban multiplex 

pathológia volt, totális parenteráíis táplálásban részesültek, furosemidet 

kaptak, gastrointestinalis sebészeti beavatkozáson estek át (145,146).

A ceftriaxonnaf összefüggő epekő megjelenéséről Sbaad (140) 

számolt be egy 18 éves chronikus granuSomatosisos nőbetegben. Ezt 

követően egyre több közlemény számolt be epekő jelentkezéséről és 

spontán regrediáiásáról.

Anyagunk az előfordulásra nem ad támpontot. Riccabona (141) 

43 súlyos infectioban szenvedő gyermeket kezelt ceftriaxonnal, 20 

betegben (46.5%) alakult ki a sonographiávai észlelt ceftriaxon 

indukálta kő. Schaad (140) 37 betegéből 16-ban (43%) alakult ki kő.
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Stabil© (143) 41 ceftriaxonnal kezelt betegéből 12.2%-ban alakult ki 

epekő.

Az irodalmat áttekintve kiderült, hogy az elnevezés nem 

egységes. Egyesek pseudolithasisról beszélnek, mások „revresibilis”, 

ceftriaxon kezeléssel összefüggő epés pseudokő-ről, míg mások 

„ceftriaxon összefüggő sludge”-ként értékelik.

Saját anyagunkban azokat az eseteket értékeltük, ahol az észlelt 

elváltozás radiológiailag epekőként viselkedett, tehát ultrahanggal 

hangámyékot adott (144).

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy betegeink mind tünetmentesek 

voltak. Schaad (140) 16 betege közül háromnak voltak tünetei. Spontán 

regresszióról minden szerző beszámol, kivéve Blais (142) esetét, ahol 

műtét történt, de a műtét során már nem találták a követ. Tervezett 

vizsgálat szerint a regresszió a kezelés befejezése után 2-63 nappal 

várható.

A ceftriaxon 33-67%-a az epével választódik ki. A vizsgálatok 

szerint a kő a ceftriaxon nem soiubiiis calcium sója, de a kialakulás 

mechanizmusa pontosan nem ismert.

Eseteink alapján felhívjuk a figyelmet a ceftriaxonkezelés 

kapcsán fellépő reverzibilis epekő kialakulására. A kezelés során 

irodalm i valamint saját tapasztalatunk alapján a következőkre 

szeretnénk a figyelmet felhívni:

1. A ceftriaxonkezelés alatt hasi uftrasonographiás nyomon 

követés ajánlatos.

2. Bizonyos betegségek elsősorban a fertőzéses eredetű 

vesebajok esetén megfontolandó a ceftriaxon alkalmazása. 

Ugyancsak megfontolandó a haemoiyficiss folyamatok, és @ totalis 

parenteralis táplálás esetén is.

3. Amennyiben követ észlelünk, és a betegnek panaszai 

vannak, ajánlatos a terápia megszakítása.

4. fyfagasahb dózis esetén ne botosban, hanem rövid 

infúzióban adjuk a ceftriaxont



5. AZ ÉRTEKEZÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS 

TÉZISEI

A visszatérő hasi fájdalom minden hetedik iskoláskorú 

gyermeket érint hazánkban is. Az utóbbi időkben a diagnosztikus 

lehetőségek bővülésével a pszichoorganikus okok mellett egyre 

gyakrabban találunk organikus okot a panaszok hátterében. Ezek 

lehetnek gastroduodenaíis ulcus, erosiv betegségek, Helicobacter 

pylori infekció, epehólyag betegségei, gastrooesophagealis reflux 

betegség, lactose intolerancia, obstipatio, giardiasis stb.

Értekezésemben -  pszichés oki tényezőinek elfogadása mellett 

-  a gyermekkori visszatérő hasi fájdalom hátterében kimutatható (a 

mindennapi orvosi gyakorlat szempontjából) fontosabb organikus 

okok szerepével kívántam foglalkozni.

A felvetett kérdésekre a válaszokat (téziseimet) a 

kővetkezőkben adtam meg:

1. Saját anyagunkban gastroduodenaíis ulcussal, erosiv 

betegségekkel, Helicobacter pylori infekció jelentőségével, 

hiatus herniával, valamint az epehólyag betegségeivel 

találkoztam leggyakrabban.

2. A visszatérő hasi fájdalom esetén ulcusra, erosiv betegségre 

gondolni kell gyermekkorban. A fiatalabb életkorban a fájdalom 

inkább atípusos, idősebb gyermekeknél már a típusos fájdalom 
a gyakoribb. A diagnózis felállításában az endoszkópiának van 

jelentősége. Remélhető, hogy a korai diagnózis felállításával, 

valamint az adekvát gyógyszeres kezeléssel csökkenteni tudjuk 

a morbiditást, és a felnőttkorban jelentkező kompiicatiok 

számát.
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3. A Helicobacter infekció gyermekkorban is jelentős infekciós 

tényező.

® Irodalmi adatok szerint vitatott a Hp infekciós szerepe a 

visszatérő hasi fájdalom esetében. Saját anyagunkban 48,7%-ban, 

illetve 34,2%-ban fordult elő hasi fájdalom az infectált betegek 

anamnézisében.

• Vizsgálataink arra utalnak, hogy az antralis gyulladás 

(térképszerű foltozottság) kétszer olyan gyakori a Hp pozitív 

esetekben, mint a Hp negatívakban.

• A Hp pozitív esetekben 85%-ban volt nonacíiv chronikus 

gastritis és activ chronikus gastritis. A Hp negatív esetekben 4Ö%- 

ban fordult elő a fenti histoíógiai kép.

4. A hasi fájdalom miatt vizsgált betegeinknél hiatus hernia is 

előfordult. A jelenlegi ismeretek szerint az anyagunkban észlelt 

pubertáskori esetek előfordulása -  nem mondható meg, hogy 

szerzett okokra vezethetők vissza, vagy csecsemőkor óta fennálló 

elváltozásról van-e szó. Az aetiológia további vizsgálatokat kíván.

5. Hiatus hernia esetén gondolni keli mitralis prolapsusra. 

Megfigyelésünket a következők miatt tartjuk figyelemfelkeltőnek:

• A két anomális közötti kapcsolat felveti, hogy mindkét 

elváltozás egy általános kötőszöveti gyengeség része lehet.

• Fontos az ilyen betegek rendszeres nyomon követése 

kardiológiai, szemészeti, gastroenterológiai, valamint biokémiai 

szempontból.

■

§1

I
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6.Az epehólyag betegségei gyermekkorban, az utóbbi években 

kerültek előtérbe. A következő megállapításokat tettük:

• Az epekő betegségek száma gyermekkorban emelkedik.

• A diagnózis felállításában a tünettan lehet segítségünkre, 

elsősorban a visszatérő, néha a nem típusosán lokalizált hasi 

fájdalom és hányás.

• Fontos tudni, hogy a haemolyticus betegségek mellett egyéb 

állapotok, terápiás beavatkozások mellett is kell gondolnunk 

cholelithiasisra.

• Epehólyag hydrops is lehet a hasi fájdalom hátterében. Fontos 

feladat az alapbetegség felkutatása, rendszeres ultrasonograpiás 

nyomon követés, mivel ezek terápiás teendőinket meghatározzák.

• Megfigyelésünk szerint ceftriaxon kezelés kapcsán reverzibilis 

epekő (sludge) alakul ki. Ezért protokollt dolgoztunk ki a ceftriaxon 

kezelés mellett történő teendőkre.
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