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I. Az 1-es típusú gyermekkori diabetes mellitus (Bevezetés) 

 

1.) Epidemiológia  

A diabetes az egyik leggyakoribb krónikus gyermekkori betegség. A kezelés 

életfontosságú, és jelen tudásunk szerint életreszóló, ráadásul fájdalmas és időigényes, 

önfegyelmet és kiegyensúlyozott étrendet igényel, és sajnos a diabeteses gyermekek és 

serdülők egy része csak igen nehezen vagy egyáltalán nem képes ezt elfogadni. A 

szülők és a család számára a gyermek diabetese lelki és anyagi teher, próbára teszi a 

szülők egymás közötti kapcsolatát, feszültségeket kelthet és váláshoz vezethet. 

A magyarországi diabeteses gyermekek túlnyomó többsége 1-es típusú (insulin-

dependens) diabeteses (IDDM), a serdülőkorú, kövér gyermekek között a 2-es típusú 

diabetes is előfordul, és találkozhatunk a diabetes ritkább, monogénes formáival is. 

Mivel az értekezésben - kivéve a gestatios diabeteses anyák újszülötteit és neonatalis 

diabetes esetünket - kizárólag 1-es típusú diabeteses gyermekek vizsgálataival 

foglalkozunk, az alábbi összefoglaló is erre a betegcsoportra korlátozódik. 

Hazánkban az 1-es típusú gyermekkori diabetes mellitus epidemiológiájával 

kapcsolatban megbízható adatokkal rendelkezünk. Az újonnan felismert gyermekek 

adatai évtizedek óta a Magyar Gyermekorvosok Társasága (MGYT) és a Magyar 

Diabetes Társaság (MDT) Gyermekdiabetes Szekciója égisze alatt működő 

„Gyermekdiabetes Regiszter” központi adatbázisába kerülnek. Az Egészségügyi 

Minisztérium 2007-től a gyerekkori diabetest a bejelentendő betegségek körébe sorolta 

és a Pécsi Gyermekklinikát bízta meg a regiszter irányításával. Az incidencia az elmúlt 

30 évben Magyarországon mintegy három-négyszeresére nőtt, jelenleg évente kb. 18-22 

új eset per 100.000 gyermeklakos kerül felismerése. A legutóbbi, 2011-es, incidencia 20 

eset per 100.000 gyermeklakos per év volt. Ez 1,6 ezrelékes prevalenciának felel meg, 

azaz Magyarországon minden hatszázadik, 15 évnél fiatalabb gyermek diabeteses 

(Soltész és a Magyar Gyermekdiabetes Epidemiológiai Munkacsoport 2012). Hazánk a 

közepes incidenciájú országok közé tartozik (Soltész 2007, Patterson és mtsai 2009, 

Gyürüs és mtsai 2011).  

A diabetes - világszerte - nemcsak gyakoribbá vált, hanem az incidencia emelkedésével 

párhuzamosan az is megfigyelhető, hogy egyre fiatalabb életkorú gyermekek 

betegszenek meg, aminek számos további kedvezőtlen következménye van. 
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Kisgyermekkorban a tünetek alapján a diabetes nehezebben ismerhető fel (pld. a 

pelenkát viselő kisded polyuriája hosszabb ideig elkerülheti a szülő figyelmét), és 

gyakran előfordul az is, hogy az új diabeteses kisgyermek már súlyos, ketoacidotikus 

állapotban kerül kórházba, és sajnos a késői microvascularis szövődmények rizikója 

nagyobb lesz. 

2.) Aetiologia, pathogenesis 

A jelenleg általánosan elfogadott felfogás szerint az 1-es típusú, insulin-

dependens diabetes mellitus kialakulásáért a pancreas insulintermelő β-sejteinek 

autoimmun gyulladás okozta pusztulása felelős, amely a genetikailag hajlamos 

személyekben, környezeti tényezők hatására alakul ki.  

 

a.) Genetikai tényezők 

A genetikai tényezők szerepére már a gének vizsgálhatósága előtt felhívta a 

figyelmet a családi halmozódás (1. táblázat). 

 

1. táblázat: Az 1-es típusú diabetes mellitus családi halmozódása: az utód 

érintettségének rizikója az érintett családtag alapján 

(In Winkler Gábor és Baranyi Éva (szerk): Szemelvények a klinikai diabetológiából 

Medicina, 2010, 23-32.) 

családi anamnesis rizikó (%) 

diabeteses apa 5-6 

diabeteses anya 2-3 

diabeteses testvér 2-4 

háttérnépesség 0,05-0,2 

 

A HLA géncsoporton kívül a teljes humán genomban már több mint 40 további 

régiót hoztak összefüggésbe a betegség kialakulásával. 

Nagyon fontos megemlíteni, hogy a diabetesre hajlamosító génvariánsok 

penetranciája csekély (még az úgynevezett erős hatású HLA géneké is), ezért még a 
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betegségre hajlamosító allélokat hordozó egyének esetében is csak kis százalékban 

számíthatunk a betegség kialakulására. 

1.) A HLA-rendszert (Human-Leukocyta Antigen system) napjainkig több mint 500 

emberi betegséggel hozták összefüggésbe, mely asszociációk közül a legtöbb gyenge, 

vagy csupán random asszociáció. A HLA-val szoros összefüggést mutató kórképek 

többsége autoimmun vagy immunmediált eredetű. A genetikai prediszpozíció 

elsősorban a 6-os chromosomán kódolt HLA rendszer II. osztályába tartozó DR és DQ 

géncsoporthoz kötött (IDDM 1) (Concannon és mtsai 2009). Ezen gének által kódolt 

fehérjék fontos szerepet játszanak az immunológiai és sejtfelszíni folyamatokban, az 

antigén prezentálásában. Hazánkban és nemzetközileg is a betegség kialakulása 

szempontjából, a legnagyobb rizikót a DQA1*0301, DRB1*0401 és DQB1*0302 

allélok (génvariánsok) hordozása jelenti (Hermann és mtsai 2001 és 2004, Soltész 

2010). A hajlamosító haplotípusok hordozása a diabeteses rizikót (relatív rizikó) 

jelentősen, mintegy 3-17-szeresére növelik. A diabetes prevalenciája (abszolút rizikója) 

hazánkban viszonylag alacsony, 15 éven aluli gyermekekben mintegy 0,16% (vide 

supra), ezért a relatív rizikó akár húszszoros növekedése is csak mintegy 3% körüli 

abszolút rizikót jelent. Érdekes módon léteznek bizonyos HLA allélok, amelyek 

hordozása védelmet nyújt a megbetegedéssel szemben. Ilyenek a HLA DRB1*1501, 

DQA1*0102 és a DQB1*0602 allélek. 

2.) A 11-es chromosomán a 11p15 régióban az inzulin gén promotere mellett található 

mikrosatellita polimorf régióban helyezkedik el az úgynevezett INS-VNTR (Insulin 

Gene Variable Number of Tandem Repeat) locus, melynek különböző polimorfizmusai 

(class I-III) hozhatók összefüggésbe az 1-es típusú diabetes kialakulásának fokozott 

rizikójával (Bennett és mtsai 1995, Todd és mtsai 2007).  

3.) A 2-es chromosoma q31-35 régiójában található CTLA4 gén (Cytotoxic T-

Lymphocyte Antigen 4) produktuma a T-sejt aktiváció negatív regulációjában bír fontos 

funkcióval. Diabetesre hajlamosító variánsa a CTLA4 receptor down-regulációjának 

elmaradását okozza, ami végeredményben a T-sejtek folyamatosan aktivált állapotához 

vezet (Nisticò és mtsai 1996). Ez a hatás jelentős etnikai és földrajzi variabilitást mutat, 

Észak-Európában gyengébb, mint nálunk vagy a mediterrán népességben. A CTLA4 gén 

szoros társulást mutat autoimmun pajzsmirigy betegséggel is, ami e kórkép diabetesben 

észlelt magasabb frekvenciáját okozhatja (Lukács és Hermann 2007). 
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4.) Az 1-es chromosomán található PTPN22 (Protein Tyrosine Phosphatase, Non-

receptor type 22) gén kulcsfontosságú szerepet játszik a β-sejt specifikus autoimmunitás 

progressziójának szabályozásában. A PTPN22 gén 1858-as pozíciójában egyetlen 

nukleotidát érintő polimorfizmust (single nucleotide polymorphism, SNP) 

azonosítottak, ami egy cytosin (C) és thymin (T) cseréjét jelenti. Ez a gén által kódolt 

LYP (lymphoid tyrosine phosphatase) enzimmolekula 620-as aminosav pozíciójában 

arginin-tirozin cserét eredményez (R620W variáns) és a megváltozott enzimaktivitás 

miatt csökken a T-sejt válasz. A PTPN22 C1858T SNP ezáltal a diabetes kialakulására, 

az insulin autoantitestek megjelenésére és az autoimmunitás progressziójára is fokozott 

kockázatot jelent (Criswell és mtsai 2005, Hermann és mtsai 2006). A PTPN22 gén 

további jelentősége abban rejlik, hogy valószínűleg fontos közös hajlamosító tényezőt 

jelent egyéb szervspecifikus autoimmun betegségekkel kapcsolatban, pld. rheumatoid 

arthritis, Graves-Basedow-kór, autoimmun thyreoiditis, autoimmun Addison-betegség 

és coeliakia (Criswell és mtsai 2005, Arnisalo és mtsai 2008). Ebben a vonatkozásban 

igen érdekes lehet olyan betegek, illetve családtagjaik genetikai elemzése, akik 

multiplex autoimmun-betegségben szenvednek. Itt utalunk saját esetünk (1-es típusú 

diabetes, autoimmun thyreoiditis és juvenilis rheumatoid arthritis) később részletezett 

genetikai elemzésére (H. Nagy és mtsai 2010). 

5.) Az IFIH1 (InterFeron-Induced Helicase C domain-containing protein 1) gén 

Ala946Thr polimorfizmusa egy újonnan felfedezett SNP, ami a környezeti és a 

genetikai rizikó-tényezők kapcsolatát új megvilágításba helyezi. Az IFIH1 gén egy 

interferon-indukálta helicase-t kódol, amely a picornavírusok RNS genomjának 

felismerése révén játszik szerepet az un. „innate” immunitásban. A felfedezés 

jelentősége abban van, hogy a picornavírus családhoz tartozó Coxsackie B4 vírus az 

egyik jelentős képviselője a régóta feltételezett diabetogén virális triggereknek (Todd és 

mtsai 2007). Mind a magas rizikójú finn, mind a közepes kockázatú magyar 

népességben kimutatható volt az IFIH1 Ala946Thr polimorfizmus és a diabetes rizikó 

közötti összefüggés (Jermendy és mtsai 2010).  

 

b.) Környezeti tényezők 

A genetikai faktorok mellett nagyon fontos a környezeti tényezők betegség provokáló 

hatása. A különböző környezeti tényezők szerepére az egypetéjű ikrek vizsgálata hívta 

fel a figyelmet. Olyan egypetéjű ikerpárokat követtek nyomon, akik közül az egyik a 
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megfigyelés kezdetén diabetes miatt klinikai gondozás alatt állt. Az ekkor még 

egészséges anyagcseréjű ikertestvérek mintegy 20-50%-a, élete folyamán, később 

ugyancsak diabeteses lett. Abban az esetben, ha a betegség kialakulása szempontjából 

kizárólag a genetikai tényezők játszanának szerepet, akkor az egyik fél megbetegedése 

esetén 100%-os valószínűséggel betegedne meg a másik fél is (Kaprio és mtsai 1993).  

Az Európán belüli (EURODIAB vizsgálat), mintegy tízszeres incidencia-

különbséget sem magyarázhatják kizárólag genetikai különbségek, és az incidencia 

globálisan megfigyelhető emelkedése is környezeti hatások szerepére utal (Patterson és 

mtsai 2009). Utóbbiak hatását hangsúlyozzák, az un. migrációs vizsgálatok is: az 

incidencia emelkedését észlelték azokban a népcsoportokban, amelyek az alacsonyabb 

incidenciájú régiókból a magasabb incidenciájú területekre költöztek (Patrick és mtsai 

1997).  

A „diabetogén” környezeti tényezők közé sorolhatók bizonyos perinatalis faktorok 

(például a terhesség alatti anyai virális infekciók, a császármetszés, stb.), a kora-

gyermekkori felgyorsult súly- és testmagasság növekedés, az anyatejes táplálás hiánya, 

illetve a korai tehéntej-alapú tápszerhasználat, a cereáliák túl korai bevezetése, a D-

vitamin hiány és egyes gyermekkori fertőzések (Dahlquist és mtsai, Eurodiab 1999, 

2000a és 2000b, Soltész 2003). 

Ebből a szempontból fontos megemlíteni a cytomegalovírus és az enterovírusok közé 

sorolt ECHO és a Coxsackie B4 (picornavírus család) vírusok által okozott fertőzéseket, 

amelyeket követően gyakrabban alakul ki GAD (glutamat decarboxilase) elleni 

autoimmunitás, majd az esetek egy részében diabetes. Egyes feltételezések szerint ez a 

GAD molekula 247-279. számú aminósavak közti szakasza és a Coxsackie B-vírus P2-

C fehérjéje közti hasonlóságra vezethető vissza (Atkinson és mtsai 1994). Ezen elmélet 

szerint a vírusfertőzés következtében létrejövő immunválasz, az idő előrehaladtával, 

miután az immunrendszer a vírusinfekciót sikeresen legyőzte, „félrecsúszik” és az 

úgynevezett molekuláris mimikrinek köszönhetően, a saját fehérje ellen erősödik fel. A 

molekuláris mimikrivel kapcsolatban utalunk a Mycobacterium avium subspecies 

(MAP) infekció potenciális diabetogén szerepére vonatkozó - később ismertetendő - 

saját vizsgálatunkra. 

 

c.) Immun-markerek 
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A diabetogén környezeti faktorok pontos hatásmechanizmusa nem ismert. A 

környezeti tényezők lehetnek az autoimmun folyamat elindító, provokáló tényezői, 

szerepet játszhatnak annak fenntartásában, vagy a már előrehaladott sejtdestrukciós 

fázisban precipitálhatják a manifeszt diabetest. Magának az autoimmun folyamatnak hat 

stádiuma feltételezett. Az első, a genetikai prediszpozíció, ami önmagában nem okoz 

megbetegedést, megléte csupán a potenciális betegség veszélyforrása. A második 

stádiumban a környezeti tényezők hatására, a meglévő genetikai prediszpozíció esetén 

megindul az autoimmun folyamat. A harmadik stádiumban, a celluláris és humorális 

immunválasz detektálhatóvá válik, ez az időszak a korai prediabetes. Az előrehaladott 

prediabetes stádiumában jelenlevő insulitis, már minimális β-sejt funkciózavart okoz, 

ami terheléses vizsgálattal (intravénás glucose-tolerancia-teszt) már kimutatható. Az 

ötödik stádiumban, a késői prediabetes során, már emelkedett az éhezési vércukorszint. 

Az utolsó stádiumban jelentkeznek a betegségre jellemző klinikai tünetek. 

A korai prediabetes során már gyakran kimutathatók, a betegség kialakulása 

szempontjából legfontosabb autoantitestek, amelyek leggyakrabban IgG természetűek, 

de ritkább esetben lehetnek IgA, IgM, IgD és IgE típusúak is. A szigetsejt ellenes 

autoantitestek (ICA) az újonnan diagnosztizált, 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő 

páciensek 60-80%-ában jelen vannak. Az insulin-autoantitest (IAA) különös módon 

korspecifikus pozitivitást mutat, míg 5 éves kor alatt az új betegek 90-100%-ában, addig 

a 15 évesnél idősebb friss diabeteses fiatalokban csak ~25%-ban mutat pozitivitást. A 

GAD enzim ellen termelődő ellenanyag (GADA) nemzetközileg a leggyakrabban 

vizsgált autoantitest. Az új diabeteses betegek 74-82%-ában mutatható ki és jelentős 

százalékban már jelen van a prediabetes stádiumában is. Egyre több adat szól amellett, 

hogy a GADA meghatározásának fontos gyakorlati szerepe lesz a felnőttkori 1-es típusú 

diabetesesek egy részének differenciáldiagnózisában (LADA - Latent Autoimmune 

Diabetes in Adults). További autoantitestek az insulinoma-asszociált protein 2β (ICA 

512), és a cink-transzporter 8 ellenes autoantitestek (összefoglaló: Lukács és Hermann 

2007, Madácsy 2011). 

A β-sejt autoimmunitás valószínűleg már az élet korai szakaszában kialakul, 

különösen a nagy genetikai rizikójú gyermekekben (diabetesesek elsőfokú rokonaiban). 

Azokban a gyermekekben, akikben az autoantitest pozitivitás már két éves koruk előtt 
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kimutatható, hamarosan több autoantitest is megjelenik és a diabetes progressziója is 

gyorsabb, mint azokban, akiknél az első autoantitest csak később jelenik meg. 

 

3.) Autoimmun comorbiditas 

A gyermekkori diabetes társulhat egyéb szervspecifikus autoimmun betegségekkel is. 

A leggyakoribb comorbiditas a thyreoidea autoimmunitás, hypo- és/vagy hyperthyreosis 

és a coeliakia. Az autoimmun mellékvese-elégtelenség ritka, de életveszélyes 

comorbiditas (vide infra). 

Saját, később ismertetendő, megfigyeléseink értékelése szempontjából e rövid 

bevezetőben elsősorban a thyreoidea autoimmunitásra koncentrálunk. A thyreoidea 

autoimmunitás előfordulását 1-es típusú diabetesben számos vizsgálat mérte fel. Egy 

sokat idézett, fontos vizsgálatban Kordonouri és munkatársai (2005) 659 diabeteses 

gyermek szűrését végezték el, anti-TPO (pajzsmirigy peroxidase ellenes autoantitest), és 

anti-TG (thyreoglobulin ellenes autoantitest) valamint TSH (pajzsmirigy stimuláló 

hormon) mérésekkel. A gyermekek 15,4%-ban észleltek anti-TPO és 14,4%-ban anti-

TG pozitivitást. A thyreoidea autoimmunitás leányokban gyakoribb volt, mint fiúkban. 

A betegek egy kisebb csoportjában, 126 gyermekben, a diagnózist követően öt éven 

keresztül évente végeztek vizsgálatokat, és az autoantitest pozitivitás prevalenciájának 

emelkedését észlelték. 

Két hazai gyermekdiabetológus munkacsoport is végzett hasonló felméréseket. A 

Pécsi Gyermekklinikán (Rózsai és mtsai 2001) 208 diabeteses gyermek adatait 

dolgozták fel. Az 1996 és 2001 között, gondozás alatt álló gyermekek körében az anti-

TPO 21,6%-ban, az anti-TG pedig 13,5%-ban bizonyult pozitívnak. A betegek 10%-a 

mindkét autoantitestre mutatott pozitivitást. A lányok autoantitest pozitivitása (32,5% 

vs. 16,5%) és anti-TPO pozitivitása (28,2% vs. 13,2%) szignifikánsan gyakoribb volt a 

fiúkéval összehasonlítva és az autoantitest pozitivitás prevalenciája az életkor 

előrehaladásával növekedett. A Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekklinikáján 

Körner és munkatársai (2008) 30%-os autoantitest prevalenciát írtak le, mindkét 

autoantitest a diabeteses gyermekek 19%-ban volt kimutatható. Diabeteses 

gyermekekben a pajzsmirigy-autoimmunitás tehát az irodalmi adatok alapján nem ritka 

jelenség, a hormonális eltéréseket és klinikai tüneteket okozó pajzsmirigybetegség 

azonban már lényegesen ritkább. A budapesti munkacsoport (Derzbach és mtsai 2012) 
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506 gyermeket vizsgált, és manifeszt hyperthyreosist 0,95%-ban, hypothyreosist 1,9%-

ban talált. 

A pajzsmirigy betegség szubklinikai fázisban történő felismerése fontos, mert az 

időbeni kezelés biztosíthatja az optimális lineáris növekedést és hozzájárulhat az 

optimális diabeteses anyagcserehelyzet eléréséhez. Az International Society for 

Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) 2009-es ajánlása TSH alapú szűrést javasol 

a diabetes diagnózisának idején és azt követően kétévenként (ISPAD 2009b). A magyar 

gyermekdiabetológiai gondozók többsége rendszeres autoantitest/ és TSH szűrést végez. 

A coeliakia a diabeteses gyermekek 1-10%-ában fordul elő és a gyermekek gyakran 

tünetmentesek (ISPAD 2009b). A későbbi gastrointestinalis malignitás és a szubklinikai 

malabsorptio (osteoporosis és vashiányos anaemia) megelőzése céljából rendszeres 

szerológiai szűrővizsgálat (évente illetve kétévente) ajánlott, tünetmentes esetekben is. 

Érdekes megfigyelés, hogy coeliakiás diabeteses gyermekekben szignifikánsan 

magasabb a pajzsmirigy-autoimmunitás prevalenciája, mint a coeliakiában nem 

szenvedő diabetesesekben (Körner és mtsai 2008). 

 

4.) Klinikum  

A klasszikus tünetek, a polyphagia, polyuria, polydypsia (három „P”) és a 

súlyveszteség alapján felmerült gyanút az egyszerű vércukor-, vizeletcukor- és keton 

vizsgálat (ami a háziorvosi rendelőben is elvégezhető hordozható glucometer és 

vér/vizelet-csík segítségével) megerősítheti, és a diagnózis általában könnyen 

felállítható, egyéb vizsgálatok, pld. cukorterhelés nem is szükséges. A diagnosztikus 

csapdák közé tartozik a húgyúti infekció (a polyuria összetévesztése a pollakisuriával), 

a pneumonia (ketoacidoticus Kussmaul légzés), az akut has (ketosis okozta hasfájás) és 

a meningitis/encephalitis (tudatzavar súlyos ketoacidosisban). 

 

5.) Kezelés  

A kezelés legfontosabb eleme a hiányzó insulin pótlása. Az insulin-igény kezdetben 

igen nagy, néhány hét elteltével átmenetileg lényegesen csökken (úgynevezett részleges 

remisszió), majd hónapok elteltével újra nő. Az úgynevezett totális diabetes kialakulását 

követően az insulin-igény (testsúlykilogrammra számítva) már lényegesen nem 

változik, illetve a kamaszkorban átmenetileg ismét jelentősen növekszik. 
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Ma már nagyon sokféle insulin-készítmény van forgalomban, elméletileg tehát 

nagyszámú kezelési kombináció elképzelhető, a gyakorlatban azonban néhány jól bevált 

kezelési séma illetve azok kombinációja terjedt el. Kisgyermekeknél, akik remisszióban 

vannak, kielégítő glycaemiás helyzet érhető el napi két alkalommal (reggel és este) 

alkalmazott gyárilag előkevert insulin-készítménnyel is. Nagyobb gyermekek már a 

kezelés kezdetén (és a remissziót követően a kisgyermekek is), általában az úgynevezett 

bázis-bólus therapiában részesülnek. Ez napi egy (esetleg kettő) tartós hatású bázis 

insulin és a főétkezések előtt alkalmazott gyors vagy ultragyors hatású insulin bólus 

adását jelenti. 

A 2. táblázat néhány, a diabeteses gyermekek kezeléséhez használt insulin-

készítmény rövid ismertetését tartalmazza. 

 

2. táblázat: A diabetes kezelésében használt leggyakoribb insulin-készítmények 

 

 kiszerelés, fajta hatáskezdet, 

perc 

hatástartam, 

maximum, 

óra 

hatástartam,                  

óra 

gyorshatású human 

insulinok, étkezés 

előtt 30 perccel 

adagolva 

ampulla, cartridge, 

penfill 

 

30-40 

 

1-3 

 

5-6 

ultragyors hatású 

analóg insulinok, 

étkezés előtt  

10-15 perccel adva 

aspart insulin penfill, 

lispro insulin 

cartridge, 

glulisin insulin 

patron 

 

5-15 

 

¾-1 ½ 

 

2 ½-3 

közepes hatású NPH 

insulinok 

ampulla, cartridge, 

penfill 

 

60-120 

 

6-8 

 

12-15 

hosszú hatású analóg 

insulinok 

glargin insulin 

patron, 

detemir insulin 

penfill 

60-90 

45-60 

10-16 

8-12 

22-24 

16-18 

humán gyorshatású 

és NPH insulin 

keverékek 

 

30:70 ampulla 

 

30-40 

 

2-8 

 

8-12 

 

A műanyag injekciós fecskendők helyett ma már a félautomata „insulin-töltőtollak”-

at használjuk, illetve lehetőség van folyamatos subcutan insulin-infúziós (pumpa) 

kezelésre is. 
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Az insulin-kezelt diabetesesnek a hypoglycaemia elhárítása céljából mindig magánál 

kell tartania készenléti (életmentő) csomagját, ami diabetes kártyát, szőlőcukrot és 

Glucagen Hypokit-et tartalmaz.  

 

6.) Gondozás, páciens-edukáció 

Az insulin-kezelés önmagában nem elégséges a jó anyagcserehelyzet biztosításához. 

Az insulin hatásának ellenőrzésére rendszeres vércukormérésekre van szükség, és a 

gyermeknek az insulin-kezeléshez illesztett étrend szerint kell étkeznie. Az eredményes 

kezeléshez kimerítő ismeretek szükségesek a diabetes kezelésével, az insulin-

készítményekkel, a testmozgás vércukorszintet befolyásoló hatásával és a 

hypoglycaemia elhárításával kapcsolatban (Hídvégi 2011). A páciens-edukációt 

speciális, a diabeteses gyermekek és szüleik számára készült kiadványok is segítik és 

minden évben több diabetes gondozó szervez nyári (és téli) edukációs táborozásokat és 

családi hétvégéket. 

Hazánkban a diabeteses gyermekek többségének gondozását diabetológus 

szakképesítéssel rendelkező gyermekgyógyász specialisták végzik a Magyar Diabetes 

Társaság (MDT) által akkreditált gondozó központokban, ahol a specialisták munkáját 

minősített szakdolgozók, dietetikusok, psychológusok segítik. Minden megyében van 

legalább egy ilyen gondozó, vidéken a gyermekklinikákon és a megyei kórházak 

gyermekosztályain, a fővárosban pedig a gyermekklinikákon és a vezető 

gyermekkórházakban.  

A cél az, (amit a MDT és a MGYT közös Gyermekdiabetes Szekciója is zászlajára 

tűzött), hogy a diabeteses gyermekek ellátása, gondozása az országban minden 

gondozóhelyen azonos szempontok szerint, magas szakmai színvonalon, és lehetőleg 

egységes formában történjék. 

 

7.) Késői szövődmények 

A gyermekorvos csak ritkán találkozik a diabetes úgynevezett késői, microvascularis 

következményeivel, a retinopathiával, a nephropathiával és a neuropathiával. Ezek a 

szövődmények diabetes-specifikusnak tekinthetők, míg az 1-es típusú diabetesben is 

előforduló macroangiopathiás (cardiovascularis) szövődmények tulajdonképpen az 

atherosclerosis egyes megjelenési formái. 
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A szövődmények kialakulása szempontjából a legfontosabb rizikótényező a hosszan 

tartó hyperglycaemia. További fontos tényezők: a diabetes időtartama, a pubertas, a 

hypertensio, a dyslipoproteinaemia, a genetikai hajlam, az obesitas és a dohányzás 

(elsősorban nephropathiában). 

A „retinopathia diabetica” a diabetes mellitus idült, microangiopathiás 

szövődménye, amely látásromlással, illetve teljes látásvesztéssel fenyegethet.  

Bár a retinopathia gyakorisága az elmúlt egy-két évtizedben - feltehetően a jobb 

terápiás lehetőségek miatt - csökkenő tendenciát mutat, még mindig a „retinopathia 

diabetica” az újonnan kialakuló vakság egyik leggyakoribb oka. 

A diabetes manifesztációja idején retinopathia még nem mutatható ki, de 3-10 év 

múlva már megjelenhetnek első jelei. Az első stádium a háttér retinopathia, ezt követi a 

pre-proliferatív, majd a proliferatív retinopathia. 

A gyermekdiabetológiai szakirodalomban hosszú idő óta vita tárgya a pubertas 

szerepe a retinopathia kialakulásában és progressziójában (összefoglaló: ISPAD 2009), 

de kétségtelen klinikai tapasztalat az, hogy az első fundus-elváltozást rendszerint a 

pubertáskor kezdetén, vagy a pubertáskorban észleli a szemész szakorvos. Az általános 

klinikai gyakorlat (ISPAD 2009a) szerint az 5 éves betegségtartamot, illetve a pubertas 

lezajlását követően évente javasolt szemészeti vizsgálat. Intézetünkben a diagnóziskor 

és azután évente végzünk fundus-vizsgálatot.  

A „nephropathia diabetica” olyan klinikai entitás, amelyre az esetek nagyobb 

részében fokozatosan növekvő albuminuria, az emelkedő vérnyomás és a csökkenő 

glomeruláris filtrációs ráta a jellemző.  

A diabeteses nephropathia kialakulásának folyamatát 5 stádiumra oszthatjuk, 

amelyek a Mogensen-féle „európai” osztályozás szerint az alábbiak: 

1. stádium: normalbuminuria, hyperfiltratio. 

2. stádium: normalbuminuria, csökkenő filtratio. 

3. stádium: microalbuminuria, csökkenő filtratio. 

4. stádium: macroalbuminuria, csökkenő filtratio. 

5. stádium: végállapotú veseelégtelenség. 

A diabeteses gyermekeket és kamaszokat gondozó orvosok általában a nephropathia 1. 

vagy 2. stádiumával találkoznak. Fontos megemlíteni, hogy a 2. stádiumban intermittáló 
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microalbuminuria jelenhet meg lázas betegség, húgyúti fertőzés, fizikai megterhelés 

illetve túlzott fehérjebevitel alkalmával. Az albumin-excretio spontán is undulálhat, 

ezért a persistens microalbuminuria kimondásához három egymást követő nap 24 órás 

vizeletminta vizsgálata szükséges. Intézetünkben akkor mondjuk ki a microalbuminuria 

diagnózisát, ha a fenti módon gyűjtött vizeletmintákból legalább kettő albumintartalma 

meghaladja a 30 mg/die határértéket (30-300 mg/die). A microalbuminuria nem minden 

esetben progrediál macroalbuminuriába (fehérjeürítés > 300mg/die), létezik spontán 

remisszió is (Wittmann 2010). 

A diabeteses nephropathia alapvetően glomerulopathia. Miltényi, Körner és 

munkatársai azonban már 1985-ben kimutattak tubuláris funkciózavart is rossz 

glycaemiás helyzetű diabeteses gyermekekben (Miltényi és mtsai 1985).  

A „neuropathia diabetica” leggyakoribb formája a generalizált sensorimotoros 

polyneuropathia. A diffúz károsodás érinti mind a szenzoros, mind a motoros perifériás 

idegrostokat. A károsodás alattomosan kezdődik és progresszív, először érzéskieséssel 

(zsibbadás, paraesthesia, fájdalom), majd a motoros funkciók elvesztésével jár. 

Az autonom neuropathia posturalis hypotensiot, hányást, hasmenést, hólyag-

bénulást, verejtékezési problémákat és szívritmus-zavarokat okozhat. 

A neuropathia diagnózisának felállításában az anamnesis, a rutin neurológiai 

vizsgálat, vibráció (hangvilla) és a monofilamentum-vizsgálat a kezdeti lépések, 

amelyeket további vizsgálatok (idegvezetési sebesség mérése, áramérzet-küszöb 

meghatározás, cardiovascularis tesztek stb.) követhetnek. 

Már említettük, hogy gyermekkorban ritkán találkozunk szövődményekkel, illetve az 

esetek többségében csak azok úgynevezett preklinikai formáival, amelyek felismerésére 

szűrővizsgálatok során kerül sor. 

A késői szövődmények gyakoriságának értékelésénél nagyon fontos figyelembe 

vennünk a vizsgáló módszer érzékenységét. A preklinikai nephropathia szűrésére a 

gyakorlatban a vizelet albumin-tartalmának vizsgálata (microalbuminuria), a 

retinopathia felismerésére a fundus vizsgálata, és a neuropathia vizsgálatára különféle 

tesztek (vide supra) használatosak. 

Hazánkban először Vincze és munkatársai (1990) számoltak be gyermekkorban 

diagnosztizált diabetesesek fiatal felnőttkorban kialakuló microangiopathiás 
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szövődményeiről. 40 páciensben végzett fluorescein angiographiával kimutatták, hogy 

pubertáskorban még csak korai szemfenéki értüneteket mutató betegeknél néhány évvel 

később már nagy számban alakult ki háttér retinopathia. 

Barkai és munkatársai 1998-ban és 2011-ben közöltek adatokat pubertáskorú illetve 

10 évesnél idősebb gyermekek szűrővizsgálatáról mind a három microangiopathiára 

kiterjedően (Barkai és mtsai 1998, Török és mtsai 2011). A több mint 10 éves időszak 

alatt (a két beteg-kohorsz nem volt azonos) a preklinikai nephropathia prevalenciája 

14%-ról 5,6%-ra, a neuropathia prevalenciája 21,3%-ról 6,6%-ra, a retinopathia 

prevalenciája 16%-ról 3,4%-ra csökkent. 

Bosnyák és munkatársai (2006) 5 év betegségtartamot követően a gyermekek 18%-

ában mutattak ki microalbuminuriát, 10 év követés után pedig a gyermekek közel 

egyharmadában. 

A prevalenciában észlelt idézett különbségek, amelyek a világirodalomban is 

hasonlóak (összefoglaló: ISPAD 2009a), részben az eltérő vizsgáló módszerekkel (vida 

supra), részben a betegcsoportok összetételével (életkor, anyagcserehelyzet, diabetes-

tartam) magyarázhatók. A szövődmények gyakorisága csökkenni látszik, feltehetően a 

hatékonyabb kezelés, jobb glycaemiás helyzet eredményeképpen. Az elmúlt évek 

kutatásai egyértelműen feltárták a tartós hyperglycaemia és a szövődmények közötti 

régóta feltételezett közvetlen oki kapcsolatot. Tartós normoglycaemiával egyrészt 

megelőzhető a szövődmények kialakulása, másrészt a már kialakult szövődmények (egy 

bizonyos korai stádiumban) vissza is fejleszthetők (DCCT 1993).  

A gyermekek és serdülők egy jó része azonban sajnos ma sem képes a 

normoglycaemia vagy a normoglycaemiát megközelítő anyagcserehelyzet elérésére és 

tartós fenntartására. A diabetes kezelésében a végleges megoldást csak a ß-sejt pótlás 

hozhatja. Jelen felfogás szerint ez a jövőben vagy az úgynevezett mesterséges ß-sejt 

(folyamatosan és tartósan vércukrot mérő, és az igényeknek megfelelően automatikusan 

insulint adagoló készülék) vagy az őssejt-therapia révén valósulhat meg. A diabetes 

megelőzése, az autoimmun folyamat feltartóztatása az arra hajlamos (genetikai és 

immun-markerek) egyénekben mindeddig sajnos sikertelen maradt. 
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II. Célkitűzések 

 

1.) Egy hasonló földrajzi méretű és lakosságszámú dunántúli és kelet-magyarországi 

megye (Baranya és Békés) 1-es típusú gyermekkori diabetes mellitusra vonatkozó 

incidencia-adatainak és incidencia-trendjének (1989-2011) komparatív elemzése. 

 

2.) Békés megye ötéves (2006-2010) diabeteses ketoacidoticus (DKA) 

beteganyagának és a DKA terápiájának bemutatása, valamint egy gyermek 

kezelésének elemzése, akinél a diabetes hyperosmolaris hyperglycaemias syndroma 

(HHS) formájában manifesztálódott. 

 

3.) A perinatalis adaptációs zavarok és a fejlődési rendellenességek prevalenciájának 

felmérése a Békés megyei diabetes-terhesgondozó tízéves (2001-2010) 

beteganyagának feldolgozásával. 

 

4.) Egy dysmorphiás diabeteses újszülött csecsemő kórlefolyásának és genetikai 

vizsgálatainak bemutatása. 

 

5.) Három ritka és részben még alig, vagy egyáltalán nem ismert autoimmun 

szervspecifikus diabetes-triász klinikai fenotípusainak jellemzése, genetikai 

vizsgálata és a therapiás tapasztalatok összefoglalása.  

 

6.) A comorbiditas (coeliakia és pajzsmirigy-autoimmunitás) és a microvascularis 

szövődmények (retinopathia, neuropathia és nephropathia) valamint a hypertonia 

prevalenciájának vizsgálata húszéves betegségtartamot követően négy dél-

magyarországi megyében végzett kérdőíves felmérés segítségével.  
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III. Vizsgálatok 

1.) Az 1-es típusú gyermekkori diabetes mellitus komparatív 

epidemiológiája Baranya és Békés megyében (1989-2011) 

 

Bevezetés 

A nemzetközi regiszterek (EURODIAB, DIAMOND) felmérései nyomán 

ismeretessé vált, hogy a gyermekkori 1-es típusú diabetes mellitus incidenciájában az 

egyes kontinensek és országok között óriási különbségek vannak (Soltész és mtsai 

2007, Patterson és mtsai 2009). 

Az egyes országok közötti akár sokszoros incidencia különbségek mellett (Európán 

belül mintegy tízszeres!), az egyes országokban jelentős regionális eltérésekről is 

beszámoltak (Cardwell és mtsai 2006, Holmquist és mtsai 2008). 

Célkitűzésünk az volt, hogy elemezzük egy hasonló földrajzi méretű és 

lakosságszámú dunántúli és kelet-magyarországi megye (Baranya és Békés) incidencia-

adatait és incidencia-trendjét (H. Nagy és mtsai 2008). 

 

Beteganyag és módszerek 

Az adatgyűjtés során az országos regiszter adatbázisát, a Baranya és a Békés megyei 

gyermekdiabetes gondozók betegnyilvántartását használtuk fel. A Magyar 

Gyermekdiabetes Regiszter egységes alapelvek szerint a gyermekosztályok kórlap 

dokumentációjának, mint elsődleges adatforrásnak a felhasználásával prospektíve gyűjti 

az incidencia-adatokat (lsd. az értekezés bevezetője). Másodlagos adatforrásként a nyári 

gyermektáborok résztvevőinek listáját használtuk. Az incidencia számítása standard 

epidemiológiai módszerekkel történt (Ahlbom és Norell 1984, Gyürüs és mtsai 2011). 

 

Eredmények 

Az 1989-tól 2011-ig terjedő időszak incidenciáját illetve annak évenkénti változását 

mutatja be az 1. ábra. 
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1. ábra: A gyermekkori (0-15 év) 1-es típusú diabetes incidenciájának (új 

eset/100.000 gyermeklakos/év) alakulása Baranya és Békés megyében 1989 és 2011 

között. Átlag és 95%-os konfidencia intervallumok (Ba = Baranya, Bé = Békés). 

 

Az incidencia a legtöbb évben mindkét megyében hasonló volt. Egyes években 

jelentősebb különbségek láthatók, de ezek sem bizonyultak statisztikailag 

szignifikánsnak. 

Szembetűnő, hogy mindkét megyében jelentős fluktuáció jellemezte az incidencia 

alakulását, és igen nagyok a 95%-os konfidencia-intervallumok. Emiatt statisztikailag 

szignifikáns különbség az egyes évek incidenciájában nem volt kimutatható. A több 

mint két évtizedes periódus távlatában azonban egyértelmű az emelkedő tendencia. Az 

időszak kezdeti éveihez képest mintegy kétszeres incidencia-emelkedés figyelhető meg. 

 

Megbeszélés 

Az irodalmi adatok arra utalnak, hogy a gyermekkori 1-es típusú diabetes 

incidenciájában az egyes országokon belül az egyes régiók között is különbség lehet 

(Cardwell és mtsai 2006, Holmquist és mtsai 2008). A szomszédos Ausztriában például 

az incidencia szignifikánsan magasabb az ország keleti tartományaiban, mint a 

nyugatiakban (Waldhör és mtsai 2000). Az országos regiszter adatai szerint nálunk 
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éppen ellenkezőleg, a nyugati országrészben bizonyult valamivel magasabbnak az 

incidencia (Gyürüs 2011). 

A regionális különbségek elemzésében azonban lényeges epidemiológiai, metodikai 

csapdák rejlenek. Minél kevesebb az évenkénti új eset és minél kisebb az adott régió 

gyermeklakossága, annál nagyobb az incidencia számítás pontatlansága.  

Hazánk a közepes incidenciájú országok közé tartozik, területe, népessége és 

regionális egységei (megyék) kicsik. Az évenkénti új esetek száma az egyes megyékben 

10 körüli, illetve annál kevesebb, igen jelentős évenkénti fluktuációval, a 

gyermeklakosság (0-15 év) száma pedig két megye kivételével nem éri el a 100.000 főt. 

Baranya és Békés is tipikusan kis gyermeklélekszámú megyék. A KSH 2010. január 1-i 

adatai szerint Baranyában 55645, Békésben 50641 gyermek él (a 2011-es népszámlálás 

gyermekekre vonatkozó adati még nem ismeretesek). Mindkét körülmény felnagyítja az 

adatgyűjtés esetleges pontatlanságát. Ha egyetlen új eset számbavétele valamilyen 

okból az egyik évben elmarad (például másik, szomszédos megyében kerül sor az első 

hospitalizációra), akkor a számított megyei incidencia közel 2 ponttal (2 per 100.000 

lakos per év) lesz kevesebb. 

A kis földrajzi egységekből adódó alacsony lakosságszám miatt az egyes incidencia-

értékekhez tartozó konfidencia intervallumok értékei is jelentősek. A 95%-os 

konfidencia intervallum számítása ugyanis a következő képlet alapján történik: + 1.96√ 

(incidencia per lakosságszám). Tehát minél kisebb a lakosságszám („at risk” populáció), 

annál nagyobbak lesznek a konfidencia intervallumok. Jól látható ez ábránkon is. 

Munkánkból azt a következést vonhatjuk le, hogy Magyarországon a 

gyermekdiabetes incidenciájának, valamint incidencia-trendjeinek regionális 

összehasonlításához a megyéknél nagyobb regiók adatainak elemzése szükséges, és az 

évről évre megfigyelhető ingadozás miatt az incidencia trendek megbízható megítélése 

csak több évtizedes megfigyelés során lehetséges. 
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2.) Diabeteses ketoacidosis (DKA) (2006-2010) és hyperosmolaris 

hyperglycaemias syndroma (HHS) 

 

Bevezetés  

A hyperglycaemias coma gyermek- és serdülőkorban a leggyakoribb, intenzív 

ellátást igénylő endocrin anyagcserezavar, amely ebben a korosztályban a 

cukorbetegséggel összefüggő mortalitás 95%-áért felelős (Barkai 2001, Dunger és mtsai 

2004, Wolfsdorf és mtsai 2009). Az esetek túlnyomó többségében az úgynevezett 

diabeteses ketoacidosis (DKA) formájában jelentkezik.  

A hyperglycaemias coma egyik ritka megjelenési formája, a hyperosmolaris 

hyperglycaemias syndroma (HHS) heveny, progresszív betegség. 

Először osztályunk öt éves DKA beteganyagának feldolgozását mutatjuk be, majd 

HHS-ban szenvedő páciensünk kezelésével szerzett tapasztalatunkat ismertetjük. 

 

Diabeteses ketoacidosis (DKA)  

 

Beteganyag és módszerek 

A Békés megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórház Gyermekosztályán 2006 és 

2010 közötti öt esztendőben DKA miatt kezelt gyermekek adatait dolgoztuk fel.  

Adatokat gyűjtöttünk a diagnózist megelőző esetleges infekcióról. A tudatállapotot (a 

diagnózist felállító klinikus megítélése alapján) az alábbi kategóriákkal jellemeztük: 

normális, befolyásolt és coma.  

A vércukor, elektrolit és pH méréséhez, valamint a vizelet vizsgálatához standard 

laboratóriumi módszereket használtunk, a HbA1c (glycált haemoglobin)-t magas 

nyomású folyadék-chromathographiával (HPLC) mértük (referencia-tartomány 4-6%). 

A DKA definíciója a 7,3-nál alacsonyabb pH volt, három súlyossági fokkal: enyhe 

7,3 > pH ≥ 7,21, középsúlyos 7,2 > pH ≥ 7,11 és súlyos pH ≤ 7,1. 

Az adatok kiértékelését standard statisztikai módszerekkel végeztük. 
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Eredmények 

Epidemológiai adatok 

Presentatios DKA 

28 diabeteses beteget kezeltünk DKA miatt. A 28 gyermekből 12 páciensnél a 

diabetes ketoacidosis formájában manifesztálódott (presentatios DKA). A vizsgált 5 

éves periódusban, Békés megyében 49 új diabeteses került felismerésre, a 12 

presentatios DKA eset 25%-os prevalenciának felel meg. 

 

DKA már gondozott gyermekekben 

16 gyermeknél a DKA már gondozott betegeinknél alakult ki. Négy gyermeknél 

háromszor és egy gyermeknél négyszer fordult elő DKA, így analízisünk összesen 27 

DKA epizód feldolgozását tartalmazza.  

A 27 DKA epizód a gondozott betegeink száma alapján 5,1%-os gyakoriságot jelent. 

Más szóval évente átlagosan a gondozott gyermekek 5,1%-ánál észleltünk ketoacidosist. 

 

Klinikai és laboratóriumi adatok felvételkor és a kezelés során 

Az esetek közel felében, 15 gyermekben a ketoacidosist infectio provokálta és az 

esetek több mint egyharmadában (11 gyermek) az tudatzavarral is járt. 

A 3. táblázatban a két DKA betegcsoport legfontosabb paramétereit külön-külön 

foglaltuk össze.  

A presentatios DKA csoportban a gyermekek átlagos életkora (ami per definitionem 

megegyezett a diagnózis idején észlelt életkorral) 7,2 + 3,7 év volt. A már gondozott 

gyermekek átlagos életkora a DKA idején 14,0 + 2,57 év volt. Mindkét csoportot a 

nagyfokú hyperglycaemia és a súlyos ketoacidosis jellemezte. A presentatios DKA 

csoportban az átlagos vércukorszint szignifikánsan magasabb, a serum natrium-szint 

szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a már gondozott betegekben. A továbbiakban a 

két betegcsoport adatait összevonva elemeztük. 
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                      3. táblázat: A két DKA betegcsoport legfontosabb paraméterei 

 

vizsgált 

paraméterek 

a diagnózis idején 

(presentatios csoport) 

a DKA idején 

(gondozott csoport) 

 

 

 

 

 

átlag SD átlag SD    p 

életkor 7,2 3,71 14,0 2,52 0,0002 

vércukor 33,91 9,84 27,81 6,48 0,06 

aktuális pH 7,06 0,13 7,12 0,13 0,27 

BE -25,70 7,29 -22,49 7,04 0,21 

natrium 131,29 5,78 135,57 4,97 0,05 

kalium 5,03 0,67 5,65 1,32 0,10 

 

 

A 4. táblázatban a vércukor-, aktuális pH-, bicarbonat-, bázisdeficit-, natrium- és 

kalium-szintek alakulását tüntettük fel a kezelés megkezdése előtt illetve a kezelés 12., 

24. és 48. órájában. 

A DKA kezelését intenzív osztályunk therapiás protokollja alapján végeztük. Ezzel 

kapcsolatban utalunk a későbbiekben ismertetendő hyperosmolaris hyperglycaemias 

coma esetünk kezelésének leírására. 

A vércukorszint a kezelés első 12 órájában fokozatosan, mintegy 10 mmol/l-t 

csökkent. A vércukorcsökkenés üteme ebben az időszakban 0,95 mmol/l volt óránként, 

majd a kezelés második 12 órájában 0,45 mmol/l/óra. 

A pH érték az első 12 órában 7,12-ről 7,29-re növekedett, megközelítve a 7,30-as 

határértéket. A kezelés első napjának végén a pH érték már a normális tartományon 

belül volt. A bicarbonat-, és a bázisdeficit alakulása, normalizálódásának üteme hasonló 

volt. 
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A serum natrium érték a kezelés során végig a normális tartományban volt, ezen 

belül mérsékelt emelkedés volt észlelhető, mely nem szignifikáns. A serum kalium-szint 

is fokozatosan csökkent, mely ebben az esetben sem volt szignifikáns.  

                                    4. táblázat: Laboratóriumi adatok 

vizsgált 

paraméterek 

0 óra 12 óra 24 óra 48 óra 

átlag SD átlag SD átlag SD átlag SD 

vércukor 28,65 9,01 17,23 5,07 11,79 3,23 10,91 2,94 

aktuális pH 7,12 0,13 7,29 0,09 7,36 0,07 7,42 0,06 

HCO3 8,27 3,69 13,15 3,84 17,43 3,40 21,55 3,46 

BE -21,99 7,25 -13,68 6,91 -7,03 4,66 -1,71 3,77 

natrium 134,05 5,45 136,63 3,57 137,19 4,35 137,94 3,69 

kalium 5,24 0,91 4,72 0,79 4,32 0,70 4,30 0,62 

 

Megbeszélés 

DKA prevalencia 

Presentatios DKA 

A diabetes a gyermekek jelentős hányadában - sajnálatos módon - csak későn kerül 

felismerésre, amikor a gyermekek a DKA miatt már súlyos, esetlegesen életveszélyes 

állapotba kerülnek. Egy 1994-ben végzett országos felmérés során 168 gyermekből 38 

esetben (23%) ketoacidosis (vér pH < 7,20) állt fenn a diagnózis időpontjában (Soltész 

és mtsai 1977). A Magyar Gyermekdiabetes Regiszter legújabb elemzése szerint a 

diagnóziskor észlelt ketoacidosis gyakorisága az elmúlt évtizedben sajnos nem 

csökkent, a gyermekek közel egyharmadában (32%) fordult elő (Gyürüs és mtsai 2013). 

A Békés megyei ötéves felmérésünk (2006-2010) hasonló, alig valamivel kisebb 

prevalenciát mutat. Az újonnan diagnosztizált gyermekek negyede ketoacidotikus 

állapotban került kórházi ellátásra. 
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A presentatios DKA gyakoriságának csökkentése közegészségügyi jelentőségű, 

komplex feladat, hozzá tartozik a szülők, az óvónők, a pedagógusok, a házi 

gyermekorvosok és az egész népesség figyelmének felhívása a gyermekkori 1-es típusú 

diabetes legfontosabb tüneteire. Az ISPAD ezzel kapcsolatos piktogramja világszerte 

terjedőben van. Olaszország és Ausztrália egy-egy régiójában a piktogramokat 

iskolákban és körzeti orvosi rendelők várótermeiben helyezték el és a körzeti 

orvosoknak továbbképző előadásokat tartottak. A kampány hatására Olaszországban a 

DKA prevalencia 12%-ra csökkent, a kontrollként használt régió 83%-os 

előfordulásához képest (Vanelli és mtsai 1999). Ausztráliában a kampány két éve alatt a 

prevalencia 37,5%-ról 13,8%-ra csökkent, a kontroll régióban pedig változatlan maradt 

(King és mtsai 2012).  

Hazánkban - mintegy első lépésként - a piktogramok a közelmúltban a laikus 

közönség számára írt cikk keretében kerültek bemutatásra (Körner és Soltész, Nők 

Lapja 2012). 

DKA már gondozott gyermekekben  

A már insulinnal kezelt és gondozott diabeteses gyermekek között hasonló országos 

felmérés nem történt, a Nemzetközi Gyermekdiabetes Szövetség (ISPAD) 2009-es 

Compendiuma 1-10%-os évenkénti gyakoriságot ad meg (Wolfsdorf és mtsai 2009). 

Ennek alapján az általunk észlelt 5,1% közepes prevalenciának mondható. 

 

Folyadék-és elektrolit therapia 

A DKA folyamatos, kis dózisú insulin-infúziós kezelése az elmúlt évtizedekben 

világszerte elterjedtté vált. Pontos, megbízható insulin-pótlást biztosít, ami lehetővé 

teszi a vércukorszint, az osmolaritas és a többi biokémiai paraméter egyenletesebb 

normalizálását. A hazai gyermekklinikák is hamar bevezették az eljárást és kedvező 

tapasztalatokról számoltak be (Madácsy és mtsai 1980, Soltész és mtsai 1982). 

Ötéves beteganyagunk feldolgozása bizonyítja, hogy egy általános gyermekosztály 

körülményei között is jól megvalósítható ez a kezelés. A vércukorszint a kezelés első  

12 órájában mintegy 1 mmol/l/óra ütemben csökkent, az első nap végén megközelítette 

a 10 mmol/l-t. Hasonló vércukorszintekről tudósít az infúziós kezelés végén a 

Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekklinikájáról származó közlemény is (Madácsy 
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és mtsai 1980). A második napon a vércukorszint már alig változott. Egyetlen 

gyermeknél sem észleltünk hypoglycaemiat.  

A pH a kezelés első 12 órájában már a normális szint közelébe került és 24 óra 

múlva már normalizálódott. 

A serum natrium-szint nem változott szignifikánsan a kezelés során, és a serum 

kalium-szint minimális (nem szignifikáns) csökkenése ellenére sikerült elkerülni a 

hypokalaemiat.  

Fontos kiemelni, hogy agyoedemára utaló klinikai tüneteket a kezelés során egyetlen 

gyermeknél sem észleltünk. Ez természetesen nem zárja ki a szubklinikai agyduzzadást, 

mint a DKA egyik velejáróját (és a kezelés egyik lehetséges szövődményét), amelyet 

egy közelmúltban közölt amerikai vizsgálatban - speciális koponya MR-t használva 

(magnetic resonance diffusion weighted imaging) - az esetek jelentős részében 

kimutattak (Glaser és mtsai 2013). 

 

Hyperosmolaris hyperglycaemias syndroma (HHS) 

 

Bevezetés 

A hyperglycaemias coma egyik ritka megjelenési formája, a hyperosmolaris 

hyperglycaemias syndroma (HHS) heveny, progresszív betegség. Időben történő 

felismerésének jelentőségét az anyagcserezavar és a hyperosmolaritas óvatos 

korrekciójával elkerülhető súlyos, esetenként maradandó idegrendszeri szövődmények, 

illetve fatális kimenetel megelőzése adja (Ahlsson és mtsai 2004, Nugent 2005, 

Rosenbloom 2005). 

 

Esetismertetés  

A 11 éves, addig egészséges, korának megfelelő szomatomentális fejlettségű fiú       

3 hete tartó polydypsia, polyuria, 5 kg fogyás, látászavar, fokozódó fáradékonyság miatt 

került felvételre gyermekosztályunk intenzív részlegére, szülő hozza, háziorvos nem 

látta.  

Érkezéskor somnolens tudatállapotú, feltűnően sápadt, kifejezetten dehydrált, sovány 

testalkatú, szívműködése szapora (pulzus: 152/min), légzése egyenletes. 

Laboratóriumi eredményeiben extrém hyperglycaemiát (vércukor: 90,2 mmol/l), 

hyperosmolaritast (serum osmolaritas: 424 mOsm/l), hypernatraemiát (serum Na:    
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167,0 mmol/l), valamint prerenális eredetű, beszűkült veseműködést (karbamid-

nitrogén: 18,0 mmol/l, kreatinin: 138 µmol/l) találtunk, mind acidosisa (pH: 7,32,    

BE:-5,1, bicarbonat: 18,7 mmol/l), mind acetonuriája (vizelet aceton:+) enyhe             

(5. táblázat). 

A szemészeti vizsgálat ép fundus mellett átmeneti fénytörési hibát igazolt. 

5. táblázat: A beteg laboratóriumi eredményei felvételkor és 48 óra elteltével 

 

laboratóriumi eredmények felvételkor 48 óra múlva 

vércukor (mmol/l)  90,2    8,6 

serum natrium (mmol/l) 167,0 138,0 

serum osmolaritas (mOsm/l) 424,0 292,0 

karbamid-nitrogén (mmol/l)  18,0    7,1 

serum kreatinin (umol/l) 138,0  64,0 

pH     7,32     7,42 

bicarbonat (mmol/l)  18,7  22,1 

bázishiány (mmol/l)           -5,1                   0,2 

vizelet aceton + Negatív 

 

Az intenzív terápiás protokoll szerint megtervezett folyadékbevitel mellett, amely az 

első 8 órában a folyadékszükséglet első 50%-át, majd a következő 16 órában a másik 

50%-át célozta, sikerült az átlagosan 2,7 mOsmol/l óránkénti serum osmolaritas 

csökkenést biztosítani (2. ábra). 

A hypernatraemia megszüntetéséhez, követve az óránként javasolt 0,5 mmol/l serum 

Na-csökkenést, az első órát követően (amikor is fiziológiás NaCl-oldatot infundáltunk) 

a 2–12. órában 0,45%-os, majd 13–30. óra között 0,9%-os NaCl-infúziót alkalmaztunk. 

A 31. órában mért 14,8 mmol/l vércukorérték mellett tértünk át Rindex 5 infúzió 

adására (3. ábra). 

http://gyermekorvostarsasag.hu/cikkek/hyperozmolaris-hyperglykaemias-szindroma-esetismertetese-gyergyo#image_figure_2#image_figure_2
http://gyermekorvostarsasag.hu/cikkek/hyperozmolaris-hyperglykaemias-szindroma-esetismertetese-gyergyo#image_figure_1#image_figure_1
http://gyermekorvostarsasag.hu/cikkek/hyperozmolaris-hyperglykaemias-szindroma-esetismertetese-gyergyo#image_figure_0#image_figure_0
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2. ábra: A serum osmolaritas változása a kezelés során 

 

 

3. ábra: A serum natrium-szint változása a kezelés során 
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Figyelembe véve a kiindulási serum kalium-értéket, a kalium szubsztitúciót a 

diuresis megindulását követően kezdtük.  

A volumenpótlás 2. órájában indítottuk el az insulin therapiát 0,1 E/kg/óra 

gyorshatású insulin-infúzióval (Actrapid 40 E/ml) és a vércukorértékek alakulásának 

megfelelően fokozatosan csökkentettünk 0,05–0,01 E/kg/órára a 48. óra végére            

(4. ábra).  

 

 

 

4. ábra: A vércukorszint és az insulin therapia változása a kezelés során 

A fenti kezelés mellett célzott agyoedema ellenes kezelés nem vált szükségessé, 

miután tudatállapota gyorsan javult. A 48 órás intravénás insulin therapia után intenzív, 

subcutan adagolásra tértünk át, és 15 napos ápolást követően stabil állapotban 

bocsátottuk otthonába. Az elmúlt 4 évben anyagcsere-kisiklás nem fordult elő, HbA1c 

értéke 6,6-8,4% között mozgott. 

Megbeszélés 

A HHS egyike a diabetes mellitus két legsúlyosabb, életet veszélyeztető, akut 

anyagcsere-szövődményének (a másik a diabeteses ketoacidosis, a DKA). E 

krízisállapot biokémiai értelemben mitochondrialis anyagcserezavar, ellentétben a 

DKA-sal, ahol az insulin hiánya miatt fokozódik a szabad zsírsavak oxidációja 

ketontestekké, metabolicus acidosis alakul ki, addig HHS-ban a még rendelkezésre álló 

http://gyermekorvostarsasag.hu/cikkek/hyperozmolaris-hyperglykaemias-szindroma-esetismertetese-gyergyo?pid=2#image_figure_1#image_figure_1
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kis mennyiségű insulin elegendő a lipolysis visszaszorítására és a ketogenesis 

megfékezésére (5. ábra). 

 

 

5. ábra: A DKA és a HHS pathogenesise (Chiasson és mtsai 2003) 

A nonketotikus irányba eltolódott patomechanizmus teljes részleteiben azonban még 

máig nem tisztázott (Ennis és mtsai 1994, Simon és Tamás 2002, Chiasson és mtsai 

2003, Rosenbloom 2005). 

A kórképet az extrém hyperglycaemia, a hyperosmolaritas és a ketosis hiánya vagy 

csekély mértéke uralja. Jellemző továbbá a lassú, fokozatos kezdet utáni hirtelen 

progresszió, a nagyfokú dehydratio, az acidosis klinikai és laboratóriumi jeleinek hiánya 

és a glucosuria mellett hiányzó vagy csak kismértékű ketonuria (Chiasson és mtsai 

2003, Rosenbloom 2005). A Nemzetközi Gyermekdiabetes Szövetség kezelési ajánlása 

(6. táblázat) az alábbiakat sorolja fel a HHS diagnosztikus kritériumai között 

(Wolfsdorf és mtsai 2009). 

http://gyermekorvostarsasag.hu/cikkek/hyperozmolaris-hyperglykaemias-szindroma-esetismertetese-gyergyo?pid=2#image_figure_0#image_figure_0
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                                  6. táblázat: A HHS diagnosztikus kritériumai 

plasma glucose-szint > 33,3 mmol/l 

artériás pH > 7,30 

serum bicarbonat > 15 mmol/l 

ketonuria minimális 

serum osmolaritas > 320 mOsm/kg 

tudatállapot stupor vagy coma 

 

Esetünk a fenti kritériumok mindegyikének megfelelt. Az ISPAD útmutató 

hangsúlyozza, hogy átfedés lehet a DKA és HHS karakterisztikus jegyei között. A 

HHS-ben szenvedő betegek egy részében, különösen, ha a dehydratio nagyon súlyos, 

előfordulhat enyhe vagy közepes fokú acidosis is. A fordított helyzet is bekövetkezhet, 

az úgynevezett presentatios ketoacidosisban is kialakulhat hyperosmolaritas (súlyos 

hyperglycaemia), ha a kínzó szomjúság csillapítására a gyermek magas 

szénhidráttartalmú italokkal próbálja pótolni a vizelettel elvesztett 

folyadékmennyiséget. 

A kezelést individualizálni kell, minden betegben a speciális pathophysiologiai, 

biokémiai eltérések figyelembevételével.  

A HHS elsődlegesen idősebb, 2-es típusú diabeteses betegekben jelentkezik, de 

bármely életkorban, így gyermekkorban is kialakulhat, amikor is mind az 1-es, mind a 

2-es típusú diabetes mellitus első manifesztációja lehet (Mikos és mtsai 1992, Basso és 

mtsai 1997, Carchman és mtsai 2005). Az irodalomban előforduló legfiatalabb gyermek 

egy három hónapos lány volt, aki maradványtünetek nélkül gyógyult (Multari és mtsai 

2001). 

A 2-es típusú gyermek-, illetve serdülőkori diabeteses esetek számának 

növekedésével párhuzamosan feltehetően a HHS-s esetek száma is szaporodni fog. Egy 

amerikai gyermekkórházban, az 1997-2002-es időszakban, 7 esetet észleltek (Fourtner 

és mtsai 2005). 

A HHS kezelésében az irodalom nem teljesen egységes. A folyadék- és 

elektrolitpótlás módját illetően a szerzők egy része az izotóniás, mások a hipotóniás 

(0,45%-os) NaCl-oldat mellett vannak (Mikos és mtsai 1992, Simon és Tamás 2002, 

Chiasson és mtsai 2003, Nugent 2005). Mindkét tábor egyetért abban, hogy a 

folyadékpótlás üteme ne legyen túl gyors az agyoedema megelőzése érdekében 

(Ahlsson és mtsai 2004, Rosenbloom 2005). Esetünkben a kezelés első órájában 
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fiziológiás konyhasóoldatot adtunk, majd a 2-12. órában 0,45%-os, ezt követően ismét 

fiziológiás NaCl-infúzióval sikerült a lassú, óránként mintegy 0,5 mmol/l ütemű serum 

natrium-szint csökkenést elérnünk.  

Az insulin adagolását illetően már egységesebbek az ajánlások, lényegében 

ugyanazon elvek követését javasolják, mint a DKA terápiájában (Mikos és mtsai 1992, 

Chiasson és mtsai 2003, Nugent 2005). Mi is ezt az elvet követtük. Kezdetben 0,1 

E/kg/óra ütemben adagoltuk az insulint, majd a vércukorértékek alakulását követve 

jelentősen mérsékeltük az insulin-infúzió ütemét. 

Mivel betegünk tudatállapota gyorsan javult, célzott agyoedema ellenes kezelésre 

nem volt szükség. 

A HHS sajnos ma is potenciálisan életveszélyes állapot. A 2005-ben leírt 7 amerikai 

eset közül egyik gyermeket elveszítették (Fourtner és mtsai 2005). Ritkasága ellenére 

éppen ezért, illetve a speciális diagnosztikai és therapiás szempontok hangsúlyozása 

miatt tartottuk esetünket feldolgozásra érdemesnek. Végül megemlítendő, hogy mivel 

mind az 1-es, mind a 2-es típusú diabeteses gyermekek és serdülők számának további 

emelkedése várható, a ritkább és szokatlanabb manifesztációk, mint pl. a HHS 

előfordulása is valószínűleg nőni fog. Egy 2013 februárjában megjelent nagy amerikai 

tanulmány ezt meg is erősítette (Bagdure és mtsai 2013). 
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3.) Diabeteses anyák újszülöttei. 

Anthropometriai jellemzők, foetalis és perinatalis szövődmények. 

10 éves retrospektív vizsgálat  

 

Bevezetés 

A cukorbetegség és a terhesség társulásának két alapvető klinikai formája van. Az 

egyik, az esetek többségét, mintegy 90%-át kitevő gestatios diabetes (GDM), a 

terhesség alatt kimutatott, relatív insulinhiánnyal kísért cukorbetegség. A másik, a már 

terhesség előtt is cukorbeteg nők abszolút insulinhiánnyal járó graviditása, a 

pregestatios (1-es típusú) diabetes (PGDM). Manapság azonban előfordul az is, hogy a 

túlsúlyos nők egy része már 2-es típusú diabetesben szenved, amikor teherbe esik 

(Baranyi és Winkler 2011). A terhesség alatt előforduló bármilyen szénhidrát-

anyagcserezavar veszélyezteti a magzatot és az újszülöttek speciális figyelmet és ellátást 

igényelnek. 

A diabeteses várandós nő és újszülöttjének optimális ellátása szoros együttműködést 

tételez fel a belgyógyászati - diabetológiai, szülészeti és neonatológiai szolgálat között. 

Hazánkban már mintegy húsz ilyen speciális centrum működik (www.diabet.hu) és a 

Magyar Diabetes Társaság keretében 2008 óta önálló munkacsoport foglalkozik a 

diabetesszel társuló terhességgel.  

A diabetes ellátás és ezen belül a terhesség alatti diabetes-gondozás javulása ellenére 

az újszülöttkori adaptációs zavarok és komplikációk gyakorisága az irodalmi adatok 

szerint sajnos még mindig nem alakul megnyugtatóan (Hawson és mtsai 2011). 

Vizsgálatunk célja az volt, hogy egy megyei centrum 10 éves tevékenységének 

neonatológiai vonatkozásait tekintsük át. 

 

Beteganyag és módszer 

A Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórház Szülészet - Nőgyógyászati 

Osztályán 2001. január 1. és 2010. december 31. között pregestatios és gestatios 

diabetessel szövődött terhességekből világra jött és Gyermekosztályunkra átkerült 

újszülöttek adatait dolgoztuk fel.  

http://www.diabet.hu/
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A békés megyei diabeteses terhesek gondozását 90%-ban a Pándy Kálmán Kórház 

Megyei Diabetológiai Centruma végzi az 6. ábra algoritmusa alapján. 
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6. ábra: GDM szűrés és követés Békés megyében 

A magas rizikójú csoportnál 9-10 hetes korban az első vérvétel kapcsán szűrnek. 

Magas rizikójúnak tekintendő a terhesség a következő esetekben: 35 év feletti anyai 

életkor, obesitas (BMI: ≥32 kg/m
2
), családban előforduló diabetes, jelen terhességben: 

glucosuria, PCOS (Polycystás ovarium syndroma), hypertonia, korábbi terhességben: 

GDM, halott magzat, fejlődési rendellenesség, macrosomia, nagyfokú elhízás, 

polyhydramnion. 

A terhességi és szülési adatokat a szülészeti osztály dokumentációjából gyűjtöttünk 

össze, az újszülöttekre vonatkozó információk pedig a gyermekosztályos kór-, 

lázlapokból és ápolási dokumentációkból származnak.  

Az újszülöttek anthropometriai paramétereinek értékeléséhez, a percentilis pozíció 

megállapításához a magyarországi újszülött-standardot használtuk.  

Otthoni vércukormérést (változó gyakorisággal és rendszerességgel) a pregestatios 

diabetesesek mindegyike, a gestatios diabetesesek 26%-a végzett.  

A glycált haemoglobin-szint (HbA1c) mérését a belgyógyász-diabetológus 3 havonta 

javasolta, de ez sajnos csak gravidák egy részénél valósult meg. 



43 

Az újszülöttek áthelyezését követően haladéktalanul vérmintavétel történt vércukor, 

calcium, vérkép, sav-bázis status, bilirubin meghatározásra, valamint szükség esetén az 

infekciós eredet tisztázásához a következő kiegészítő vizsgálatokra (uCRP, PCT, 

leoltások, haemocultura, liquor diagnosztika) került sor. 

Vércukor vizsgálatot az első 8 órában 2 óránként, ezt követően 24 órás életkorig        

4 óránként, majd 36 óráig 4-6 óránként végeztünk.  

Infectio gyanúja esetén kiegészítő vizsgálatként illetve fejlődési rendellenesség 

gyanúja esetén a fizikális vizsgálaton túl röntgen-diagnosztika (mellkas, natív has, 

passzázs vizsgálat stb.) valamint ultrahang (beleértve a kardiológiai ultrahangot is) 

vizsgálat történt. 

A pathologiás újszülötteket szükség szerint gondozásba vettük (kardiológia, 

neurológia stb.) és nyomon követtük. 

Az adatok feldolgozását konvencionális statisztikai módszerekkel végeztük. 

 

Eredmények 

A 10 éves periódusban 11731 szülés történt, ezek közül 398, azaz a terhességek      

3,4 %-a szövődött diabetessel.  

A 398 diabetesszel szövődött terhességből 23 (5,7%) volt pregestatios diabetes és 375 

(94,3%) gestatios diabetes. 

A 398 újszülött 32%-a, összesen 126 újszülött került át osztályunkra. Elemzésünk (a 

születések számának évenkénti alakulását bemutató 7. ábra kivételével) ezen 126 

újszülött adataira illetve anyai és terhességi kórtörténetükre terjed ki. 

 

Az áthelyezett újszülöttek anyai és terhességi adatai 

A 126 terhesség 8,7%-a szövődött PGDM-al, 91,3%-a GDM volt. 

A pregestatios diabeteses gravidák (diabetesük átlagosan 7,9 + 3,8 éve állt fenn) 

intenzív insulin kezelésben részesültek, a gestatios diabetesesek szigorúan diétáztak és 

közülük 30 (26%) insulin therapiát is kapott. 

A gestatios diabeteses anyák életkora 27,7 + 5,1 év (átlag + SD), testsúlya a 

terhesség előtt 67,2 + 12,5 kg (átlag + SD) volt. A testsúlygyarapodás a terhesség alatt 

11,5 + 4,2 kg-ot (átlag + SD) tett ki.  
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A pregestatios diabeteses anyák életkora 31,3 + 4,6 év (átlag + SD), testsúlya a 

terhesség előtt 63,8 + 8,4 kg (átlag + SD), testsúlygyarapodás a terhesség alatt 8,6 + 3,9 

kg (átlag + SD) volt. 

Az anyák iskolázottsági foka a következő: nyolc általánost végzett 45%, középiskolai 

végzettségű 40%, felsőfokú végzettségű 15% volt. 

Mivel HbA1c és fruktózamin vizsgálat csak az esetek mintegy 30%-ában történt, a 

terhesség alatti glycaemiás helyzet reális elemzésére sajnos nem volt lehetőség. 

Hypertonia 22%-ban, proteinuria 5%-ban fordult elő a graviditás alatt.  

Az anyák közül 28 (22%) számolt be rendszeres dohányzásról, rendszeresen alkoholt 

fogyasztó nem volt. 

Az esetek évenkénti megoszlását az 7. ábra oszlopdiagramja mutatja be (Az 

évenkénti megoszlások második oszlopa feletti százalékok a GDM-re vonatkoznak). 
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7. ábra: Az esetek évenkénti megoszlása 
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A születések száma az évi 942 és 1243 között változott, a legutóbbi években 

csökkenő tendenciával. Jelentős évenkénti fluktuáció látható a diabetesszel szövődött 

terhességek illetve szülések számában is.  

Évenként változott azon újszülöttek száma is, akik a szülészeti osztályról a 

neonatológiai osztályra kerültek át. Az áthelyezés kritériumai a következők voltak: 

hypoglycaemia, diabeteses foethopathia, macrosomia, adaptációs zavar, perinatalis 

infectio, hyperviscositas, hyperbilirubinaemia. 

Az esetek többségében (51,8%) a szülés per vias naturales zajlott le (6%-ban vacuum 

extractio), az újszülöttek 42,2%-a császármetszéssel jött a világra. 

Összehasonlításképpen, szülészeti osztályunkon ebben a periódusban a szülések 34,7%-

ában történt császármetszés. 

 

Neonatalis anthropometria 

Az újszülöttek anthropometriai paramétereit (a testsúly, testhossz és fejkörfogat 

percentilis pozíciója) a 8. ábra demonstrálja (az összes beteg százalékában kifejezve).  
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8. ábra: Legfontosabb anthropometriai paraméterek  
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A csecsemők egyötöde nagy súlyú (> 90 percentilis) újszülött volt, a fejkörfogat 

percentilis az esetek egynegyedében haladta meg a 90 percentilist. A csecsemők 6%-a 

gestatios korhoz képest kis súlyú újszülött (< 10 percentilis) volt.                 

Koraszülöttség (gestatios kor  < 37 hét) 17 esetben (13,4%) fordult elő. 

Adaptációs zavarok 

Az ismert adaptációs zavarok előfordulási gyakoriságát a 9. ábra oszlopdiagramja 

mutatja be.  
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9. ábra: Adaptatios zavarok 

Hypoglycaemiát (vércukor < 2,6 mmol/l) az esetek 39%-ában (49 újszülött) találtunk, 

ezek 55%-ában észleltünk klinikai tüneteket. A hypoglycaemia a születést követő első  

8 órán belül alakult ki az újszülöttek 83%-ában. 21 újszülött igényelt per os,                

28 parenterális glucose pótlást.  

A betegek 17%-ában jelentkeztek hypocalcaemiás tünetek (illetve laboratóriumi 

vizsgálattal igazolt hypocalcaemia volt észlelhető), melyek per os calcium adására 

rendeződtek.  

Hyperviscositas (vénás haematocrit > 65%) 29 (23%) esetben fordult elő, 8 újszülött 

igényelt emiatt részleges vércserét.  
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Az újszülöttek 32%-a hyperbiliruminaemiás volt, a phototherapia mellett 11 esetben 

vált szükségessé vércsere.  

16 (13%) újszülöttnél észleltünk asphyxiát. 

Respiratios distress syndroma és/vagy transitoricus tachypnoe 22%-ban (28 esetben) 

fordult elő, IRDS-ben 9 újszülött szenvedett. 

A kardiológiai vizsgálat 16 (13%) újszülöttnél jelzett cardialis érintettség jeleként 

septum hypertrophiát, ami hat hónapos életkorig minden csecsemőnél megszűnt.  

49 (39%) betegünknél igazoltunk különböző diagnosztikus eljárásokkal infectiot, 

mint intrauterin pneumoniát, B csoportú Streptococcus infectiot, Staphylococcus aureus 

okozta bőr infectiot, húgyúti infectiot ill. sepsist.  

Szülési sérülést 12 újszülött (10%) szenvedett el, 10 esetben clavicula fractura,         

8 esetben plexus brachialis sérülés történt, 6 esetben a clavicula fractura és a plexus 

sérülés együttesen fordult elő. 

A clavicula fracturát elszenvedett 9 újszülött közül 7 újszülött, a 7 plexus sérült 

újszülöttből 6 volt nagy súlyú csecsemő. 

Hosszú távú neurológiai után követést igénylő központi idegrendszeri károsodást 

három esetben találtunk. 

Az ismertetett adaptációs zavarok mintegy 80%-ért az a 34 újszülött volt a felelős, 

aki 90% feletti súly percentilissel illetve 10 percentilis alatti születési súllyal született.  

Az egyes perinatalis adaptációs zavarok és szövődmények prevalenciáját illetően a 

fiú és lánycsecsemők aránya 58% versus 42% volt. 

 

Fejlődési rendellenességek 

Az észlelt fejlődési rendellenességeket a 7. táblázat mutatja be. 

Összesen 22 esetben (17%) észleltünk valamilyen fejlődési rendellenességet. 

Súlyosnak véleményezhető congenitalis anomália a következő 5 (4%) volt: műtéti 

megoldást igénylő kamrai septum defektus 3 esetben, kétoldali 

cheilognathopalatoschisis 1 esetben, multiplex fejlődési rendellenesség (VACTERL 

asszociáció) 1 esetben.  

Ezen öt újszülött közül kettőnek az édesanyja pregestatios diabeteses volt, csak 

egyiküknél történt HbA1c mérés az is csak a terhesség előtt (8,7%). A másik három 

anya gestatios diabetesben szenvedett, közülük kettő terhes gondozásra nem járt, ill. 



48 

nem rendszeresen, glycált haemoglobinra vonatkozó adat egyiküknél sem állt 

rendelkezésre. 

 

7. táblázat: Fejlődési rendellenességek 

 

fejlődési rendellenességek esetszám 

cardiovascularis  

Pitvari septum defectus  7  

Kamrai septum defectus 5  

renalis 

Multicystás vese  1  

Pyelectasia 3  

Osztott vese 1  

orofacialis záródási zavar    Cheilognathopalatoschisis  1  

skeletalis  Polydactilia  1  

multiplex VACTERL 1 

syndroma Klippel-Feil 1 

egyéb  Hygroma colli 1 

 

A vizsgált 10 éves periódusban egy terhesség végződött a harmadik trimeszterben 

intrauterin elhalással. A perinatalis időszakban haláleset nem volt. 

Megbeszélés                                                                                                                                

A pregestatios és gestatios diabeteses anyák magzatait és újszülötteit számos veszély 
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fenyegeti. Ezek egy része átmeneti és enyhe, egy részük azonban súlyos és maradandó 

károsodásokat okozhat (Baranyi és Winkler 2011, Hawson és mtsai 2011). 

Kardos és munkatársai egy ötéves periódusban (1972-1977) a szülészeti osztályokról 

a Pécsi Gyermekklinika újszülött osztályára áthelyezett, szelektáltan pathologiás 

csecsemők paramétereit elemezték (Kardos és mtsai 1980). A csecsemők 43%-a volt a 

terhességi korhoz képest nagy súlyú újszülött, 18%-uk testsúlya a 10 percentilis alá 

esett, közel 40%-uk volt hypoglycaemiás, és több mint egyharmaduk hypocalcaemiás. 

A 43 újszülött közül 19 szenvedett respiratoricus distress syndromában, és közülük    

15-öt vesztettek el. Az 1970-90-es évek között máshol is történetek hasonló felmérések 

hazánkban (Békefi és mtsai 1978, Békefi 1996). Békefi és munkatársai az 1976-ban 

elindított multidiszciplináris diabeteses terhes-gondozás hatásait vizsgálták, az első 

másfél év tapasztalatai alapján (Békefi és mtsai 1978). A korábbi 10 év adataival 

összehasonlítva jelentős javulást észleltek, az esetek egyharmada volt nagy súlyú 

újszülött és hypoglycaemiás (Békefi 1996). Légzészavart az 55 csecsemőből csak          

7 újszülöttnél észleltek, és 4 gyermeket veszítettek el, mindegyikük fejlődési 

rendellenességgel született. Az elmúlt másfél évtizedben - tudomásunk szerint - hazai 

felmérés nem történt, közleményt nem találtunk a témában. 

Jelen vizsgálatban egy 10 éves időszakot (2001-2010) dolgoztunk fel a Békés 

Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórházában. 

Diabeteses anyák újszülöttjeinek mintegy harmada került áthelyezésre újszülött 

osztályunkra, ami megfelel az irodalmi adatoknak (Weindling 2009). 

A terhesség alatti glycaemiás helyzet egyik legérzékenyebb indikátora a magzat 

növekedési üteme és az újszülött születési súlya. Régóta ismeretes szövődmény a 

magzati macrosomia (Pedersen 1977, Kerényi és mtsai 2009), ami növeli az intrauterin 

elhalás rizikóját, megnehezíti a szülést, fokozza a szülési sérülések veszélyét, a későbbi 

életkorban pedig az obesitas, metabolicus syndroma és a diabetes kockázatát. 

Valószínűleg a macrosomia magyarázza a császármetszések és a szülési sérülések 

gyakoriságát is.  

Eseteink egyötöde nagy súlyú újszülött volt, ami önmagában is a szuboptimális 

terhességi vércukor kontrollra utalt. A terhességi HbA1c szintekre vonatkozó hiányos 

adatok miatt a születési súly és adaptációs zavarok valamint a glycaemiás helyzet 

összefüggéseinek elemzése sajnos nem volt lehetséges. 
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Irodalmi adatok szerint a macrosomia ennél nagyobb arányú előfordulásáról is 

beszámolnak (Weindling 2009). A fejkörfogat-percentilis alapján macrocrania 

(fejkörfogat > 90 percentilis) eseteink 25% százalékában fordult elő. Hasonló irodalmi 

adatot nem találtunk és megfigyelésünk magyarázatát sem tudjuk adni. 

Megfigyelésünk szerint az adaptációs zavarok sajnos a vizsgált periódusban nem 

voltak ritkák.  

Hypoglycaemiát, hyperbilirubinaemiát és perinatalis infectiot az esetek mintegy 

harmadában, hypocalcaemiát 17%-ukban, hyperviscositast minden negyedik 

csecsemőben, asphyxiát és cardiomegaliát az újszülöttek 13%-ában, szülési sérülést 

pedig minden tizedik csecsemőben észleltünk. Adataink lényegében megfelelnek a 

nemzetközi (Weindling 2009, Hawdon 2011,) és a hazai irodalmi adatoknak (Kardos és 

mtsai 1980, Békefi 1996). 

Az irodalmi adatokhoz hasonlóan (García-Patterson 2011) a perinatalis 

szövődmények a fiúcsecsemőkben gyakoribbak voltak. 

Fejlődési rendellenességet 22 esetben (17%) találtunk, súlyosnak véleményezhető 

congenitalis anomália 5 újszülöttben volt (4%).  

A veleszületett fejlődési rendellenességek európai regiszterének (EUROCAT) 

legutóbbi, a 2003-2007 időszakra vonatkozó, kimutatása a „major” congenitalis 

anomáliák prevalenciáját a háttérnépességben 2,39%-nak adta meg (Dolk és mtsai 

2010). 

A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) az Országos 

Epidemiológiai Központra hivatkozva, a háttérnépességben az újszülöttek 6%-ában adja 

meg a fejlődési rendellenességek prevalenciáját és 2,3%-ban a súlyos rendellenességek 

arányát. 

Hazánkban legutóbb Baranyi és munkatársai ismertették interdiszciplináris 

munkacsoportjuk eredményeit (Baranyi és mtsai 2010). A pregestatios, 1-es típusú 

diabeteses nők újszülötteiben 1976 és 2010 között a súlyos fejlődési rendellenességek 

előfordulása fokozatosan csökkent, 2008-2009-ben már csak 2,9% volt, a 2-es típusú 

diabeteses gravidák újszülöttjeiben pedig 2,2%.  

Még a mai modern diabetes gondozás körülményei között és a fejlett nyugati- és 

észak-európai országokban is viszonylag gyakran fordulnak elő fejlődési 

rendellenességek. Egy ötéves periódust feldolgozó norvég vizsgálatban 1583 
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pregestatios diabeteses terhességből született csecsemő 5,7%-ában (az EUROCAT 

rendszert használva a kisebb fejlődési rendellenességeket kizárták a vizsgálatból) 

észleltek fejlődési rendellenességet, ami kétszerese volt a háttérnépesség 

prevalenciájának (Eidem és mtsai 2010). 

Egy másik 2012-ben közölt populációs vizsgálatban (1877 PGDM terhes) a 

súlyosnak ítélt („major”) congenitalis fejlődési rendellenességek prevalenciáját a 

háttérnépességhez viszonyítva, több mint háromszorosnak találták (7,7% versus 2,3%). 

A vércukorszint emelkedéssel lineárisan nőtt a rizikó. 6,3%-os periconceptionalis 

HbA1c értékhatár alatt a veszélyeztetettség hasonló volt az anyagcsere 

egészségesekéhez. E felett minden 1%-os HbA1c szint növekedés 30%-al növelte a 

rizikót (Bell és mtsai 2012). Sajnos, a kis esetszám (mindössze 5 gyermeknél észleltünk 

súlyos fejlődési rendellenességet) és a glycált haemoglobinra vonatkozó hiányos adatok 

miatt az összefüggés vizsgálatára saját beteganyagunkban nem volt lehetőségünk.  

Vizsgálatunk egy nagy forgalmú megyei kórház és diabetológiai központ terhes 

gondozási, szülészeti és neonatológiai adatait dolgozta fel. Az adatgyűjtés a legutóbbi 

teljes évtizedet felöleli és fontos információkat szolgáltat arról, hogy a mai modern 

diabetológiai ellátás körülményei között hogyan alakul a diabeteses anyák 

újszülöttjeinek sorsa a perinatalis időszakban. Adataink, megerősítve a nemzetközi 

megfigyeléseket, a foetalis macrosomia, a fejlődési rendellenességek és az adaptációs 

zavarok gyakori előfordulásáról számolnak be és felhívják a figyelmet a további 

teendőkre. 

A komplikációk, amelyek a diabetessel hozhatók összefüggésbe, optimális terhességi 

diabetes-gondozással - elméletileg - megelőzhetők. Szorosabb preconceptionalis 

glycaemiás kontrol és a normoglycaemiához közeli vércukorszinteket biztosító 

terhesség alatti gondozástól remélhető a magzati és perinatalis szövődmények 

csökkenése. 
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4.) 6q24-asszociált transiens neonatalis diabetes (TNDM) 

kiegyensúlyozatlan chromosoma-transzlokáció következtében 

 

Bevezetés 

A neonatalis diabetes a ritka kórképek közé tartozik. Incidenciájára vonatkozóan pontos 

adat nincs, előfordulását 1:400000 - 1:500000 élveszülés/évre becsülik (Hattersley és 

mtsai 2009). 

Klinikai lefolyása alapján a kórkép két formája különíthető el: a transiens és a 

permanens neonatalis diabetes (Fösel 1995, Shield 1996). Korábban a permanens és 

transiens neonatalis diabetest ugyanannak a kórképnek két eltérő súlyosságú 

megjelenésének tartották. Az utóbbi időszakban közzétett tanulmányok szerint e két 

diabetes forma két külön entitásnak tekintendő a bizonyítottan eltérő patomechanizmus 

alapján (Abramowicz és mtsai 1994, Hermann és Soltész 1997, Hermann és Soltész 

2004, Shield és mtsai 1997, Shield 2000, Temple és mtsai 2000). 

 

Esetismertetés 

T. K., a mater III. terhességéből 1 halvaszülést, 1 élveszülést követően, a                

39. gestatios héten, 2200 g-mal, per vias naturales született. Családi anamnézisében 

halmozottan előforduló dongaláb, valamint a testvérénél, ill. unokatestvérénél az          

8. táblázatban felsorolt minor anomáliák illetve dysmorphiás jelek szerepelnek.  

Első vizsgálatakor általános állapota kielégítő volt, dysmaturus küllemű, kidülledő 

szemek, kétoldali dongaláb, ökölbe szorított kezek (az I. és a III. ujjak fedik a II. ujjat), 

ráncos bőr, öreges arckifejezés voltak észlelhetők, végtagokon flexios contractura 

látható (8. táblázat, 1. és 2. kép). 

Képalkotó eljárásokkal kétoldali pyelectasia, FoA, kis muscularis VSD (ventricularis 

septum defectus), PS (arteria pulmonalis stenosis) igazolódott. Foetopathiát kiváltó 

kórokozók irányában végzett szerológiai vizsgálatok (TORCH) negatívak. 
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8. táblázat: A vizsgált gyermekek adatai, dysmorphiás jelek és fejlődési 

rendellenességek 

 

 

1. kép 
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2. kép 

Enterális táplálását az infekciós tünetek miatt csak két hetes korától tolerálta 

biztonsággal, addig részleges parenterális táplálásban részesült. Tizennyolc napos kortól 

tartósan magas vércukor értékeket (26,8 - 32,7 mmol/l), és mérsékelt metabolicus 

acidosist (pH: 7,31; BE: -8,2 mmol/l, HCO3: 16,7 mmol/l) észleltünk. Az insulin-, és   

C- peptid- valamint GADA szint is szinte mérhetetlenül alacsony volt (9. táblázat).  

9. táblázat: A gondozás főbb adatai 

életkor vércukor 

(mmol/l) 

insulin 

(E/kg/h) 

fructose-

amin 

(umol/l) 

HbA1C 

(%) 

C-

peptid 

(ng/ml) 

serum 

insulin 

(uE/ml) 

GADA 

(U/ml) 

2 hét 32,7 01-0,05   éh.:0,1 

pp:0,12 

éh.:0,01 

pp:0,01 

 

6 hét 10,8 0,03-0,01     0,01 

3 hó 7,2 0,01      

6 hó 5,1 - 159 5,5    

8 hó 4,9 - 184 5,2 éh.:1,0 

pp:4,5 

éh.:6,8 

pp:30,6 

0,01 

12 hó 5,4 - 172 5,4 éh.:1,2 

pp:6,4 

éh.:9,4 

pp:56,8 
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Parenterális folyadékpótlás és folyamatos intravénás insulin adására került sor 0,1 - 

0,01 E/kg/h dózisban.  

Insulin-igénye két alkalommal légúti-, egy alkalommal bőrinfekció kapcsán 

emelkedett. Az insulin adását 16 héten keresztül kellett fenntartani (10. és 11. ábra).  
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10. ábra: Az exogen insulin adag változása az életkor függvényében  
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11. ábra: A napi vércukor átlag változása az életkor függvényében  

Táplálását életkorának megfelelően állítottuk be, ennek ellenére szomatikus és 

mentális fejlődése jelentős elmaradást mutatott (12. ábra).  
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12. ábra: A súly és hossz percentilis változás egy éves korig  

A felsorolt anomáliák miatt chromosoma vizsgálat történt, melybe a szülők ekkor 

már beleegyeztek, addig mind a terhességet megelőzően, mind a terhesség alatt javasolt 

genetikai vizsgálatot elutasították. A szülők a fényképek bemutatásához és a genetikai 

vizsgálatok elvégzéséhez írásos beleegyezésüket adták.  

A karyotípus meghatározás lymphocytákból blasztos transzformációt követően 

történt. A chromosoma vizsgálat a 6. chromosoma hosszú karjának duplikációját 

mutatta (46 XX 13q+ apai eredetű 6q disztális szakaszának duplikációja). Ez egy, a 6-os 

és 13-as chromosomák hosszú karjait érintő transzlokáció következményeként jött létre. 

A szülők vizsgálata során derült fény arra, hogy az édesapa ezt a transzlokációt 

kiegyensúlyozott formában hordozza, valamint a tüneteket mutató testvér és 

unokatestvér vizsgálata is nem csak a 6q duplikációt, hanem a 6-os és 13-as 

chromosoma kiegyensúlyozatlan transzlokációját igazolta. Az érintett családtagoknál 

feltételezhető egy 13-as chromosoma hosszú kar parciális monosomia is, de 
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természetesen a diabeteses tünetek szempontjából a 6q duplikáció van előtérben (8. 

táblázat). A jelenleg elfogadott nomenklatúra szerint, a chromosoma-aberráció korrekt 

leírása: 46,XX,der(13)t(6;13)(q24;q?). Mindez azt tükrözi, hogy a proband egy 6;13-as 

átrendeződést örökölt az édesapjától, a 6-os chromosoma hosszú kar töréspontja a 

PLAGL1 gén feltételezett érintettsége miatt (lsd. később) sejthető, hogy a q24 régióra 

esik. Nincs adat a 13-as chromosoma hosszúkar megközelítő töréspontjára. 

A diabetes miatt oligonukleotid hibridizálással HLA tipizálást is végeztünk. 

(Hermann és mtsai 2003), melynek során betegünk mellett mind az anya, mind az apa 

az 1-es típusú diabetes mellitus ellen erősen védő haplotípusra (DR1*1401-

DQA1*0104-DQB1*0503) nézve homozygotának bizonyult. 

A diabetes neonatalis manifesztációja miatt betegünk esetében megtörtént a KCNJ11 

gén szekvenálása is (vide infra), mellyel mutáció nem volt kimutatható. 

 

 

13. ábra: Betegünk családfája 

A rendelkezésünkre álló adatokból felállított családfán (13. ábra) az apai ágon több 

halvaszülést jeleztek, összesen 4 gyermek (ezek közül háromnál történt chromosoma 

 
 chromosoma anomália hordozó 

 

   proband 
 
   halvaszülés 
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meghatározás) hordoz hasonló morfológiai jegyeket, diabetesben szenvedő családtag 

nem volt (8. táblázat). 

A szénhidrát anyagcserezavar vizsgálatára betegünk édesapjánál és a transzlokációt 

hordozó gyermekeknél is elvégeztük az OGTT-t (oralis glucose-tolerancia teszt), 

mindhárom esetben normális vércukorgörbét kaptunk, valamint normális HbA1c 

értékeik voltak.  

6 hónapot töltött osztályunkon, 3 hónapos kortól vércukor és HbA1c értékei már 

normál tartományban. Elhúzódó, közel három hetes lázas megbetegedés kapcsán sem 

észleltünk vércukor kisiklást (9. táblázat). A páciens 6 hónaposan állami gondozásba 

került.  

Kilenc éves korában (2013 januárjában) ellenőrző vizsgálatokat végeztünk. Éhezési 

vércukorszintje normális volt, az OGTT is normális eredményt adott. 

Genetikai újravizsgálata is folyamatban van a Pécsi Tudományegyetem Genetikai 

Intézetében array-CGH (comparative genomic hybridization) módszerrel, ami a korábbi 

vizsgálatnál érzékenyebb, „nagyobb feloldóképességű” technika a chromosoma 

szakaszok deléciójának illetve duplikációjának felismerésére, a transzlokációban érintett 

gének pontosítására. 

 

Megbeszélés 

A transiens neonatalis diabetes nagy valószínűséggel az insulin elválasztás 

szabályozásának zavara miatt jön létre. A betegség az élet első 6 hetében 

manifesztálódik. A gestatios korukhoz képest kis súlyú újszülötteket érint a 

leggyakrabban (Fösel 1995, Hermann és Soltész 2004, Temple és mtsai 2003).  

Jellemző tünetei a hyperglycaemia, glucosuria, súlyos dehydratio, melyekhez 

metabolicus acidosis társulhat, de ketonaemia, ketonuria csak ritkán kíséri. A serumban 

insulin ill. C-peptid nem vagy csak igen alacsony koncentrációban mutatható ki. Exogen 

insulin adásával teljes tünetmentesség érhető el, hetekkel-hónapokkal később az 

endogen insulin elválasztás helyreáll, a normoglycaemia exogen insulin adása nélkül is 

megmarad (Nelson 1996). 

Jelen ismereteink szerint a transiens neonatalis diabetesnek molekulárisan több 

formája van. Az egyik legfontosabb ezek közül a 6. chromosoma hosszú karján 

elhelyezkedő génnel hozható összefüggésbe, mely genomic imprinting szabályozás alá 
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esik. (Abramowicz és mtsai 1994, Hermann és Soltész 1997, Shield és mtsai 1997, 

Temple és mtsai 1995, Temple és mtsai 1996). A másik pedig a 11-es chromosoma 

rövid karján elhelyezkedő két gén, a KCNJ11 és az ABCC8 pontmutációja.  

Az újabb vizsgálatok kimutatták, hogy 6. chromosoma q24-es szakaszán 

elhelyezkedő, a genomic imprinting szabályozás alá eső PLAGL1 (pleiomorphic 

adenoma gene-like 1) locus overexpressziója a transiens neonatalis diabetes 

leggyakoribb oka (Suzuki S és mtsai 2010, Gene Reviews 2012. szeptember 27. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1534/). Paternalis uniparentalis isodisomia 

illetve a 6. chromosoma hosszú karjának megduplázódása (pUPD6) a gén fokozott 

átíródását vonja maga után, és ezáltal az insulin elválasztás átmeneti „kikapcsolása” 

következik be. A diabetes megszűnéséhez illetve remisszióba kerüléséhez szükséges 

insulin szekréció helyreállásáért eddig még ismeretlen korrekciós mechanizmusok a 

felelősek.  

A 11-es chromosoma rövid karján elhelyezkedő két gén, KCNJ11 és ABCC8 

pontmutációi a transiens neonatalis diabetes mellett okozhatnak permanens neonatalis 

diabetest és az ún. DEND syndromát (developmental delay, epilepsy, neonatal diabetes) 

is (Gloyn és mtsai 2004, Hattersley és Ashcroft 2005). A betegek fenotípusa (transiens 

neonatalis diabetestől a teljes DEND syndromáig) korrelál a KATP csatorna ATP 

érzékenységének csökkenésével és a teljes sejt KATP tartalom mértékével, mely gátolja a 

ß-sejt elektromos aktivitását és az insulin szekréciót. Betegünknél a KCNJ11 gén 

szekvenálása mutációt nem igazolt, így a neurológiai tüneteket nem a DEND syndroma 

okozta.  

A genetikai háttér feltérképezése folyamatosan bővül. Kordonouri munkacsoportja 

(Boonen és mtsai 2012) legújabban az esetek mintegy 5%-ában recesszív ZFP57 (zinc 

finger protein 57) mutációkat mutatott ki, amelyek a TNDM locus és egyéb imprinting 

szabályozás alá eső locusok hypomethylatioját okozzák. 

A transiens neonatalis diabetesben nem mutatható ki pancreas ß-sejt ellenes 

autoimmunitás (nem detektálhatók pancreas ß-sejt ellenes autoantitestek és nem 

mutathatók ki 1-es típusú diabetesre hajlamosító HLA DQ allélek sem) (Hermann és 

mtsai 2000, Hermann és Soltész 2004).
 
Ez a felismerés vezetett a ma már nemzetközileg 

elfogadott ajánlásra, amely szerint azoknál a gyermekeknél, akiknél a 6 hónapnál 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1534/
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(esetleg 12 hónapnál) korábbi életkorban diagnosztizálták a diabetest, molekuláris 

genetikai vizsgálat szükséges (Hattersley és mtsai 2009).  

A vizsgálatok egy része (KCNJ11, ABCC8) ma már a Debreceni Egyetem 

Laboratóriumi Medicina Intézetében elérhető (Gaál és mtsai 2013). 

A molekuláris genetikai vizsgálatnak fontos therapiás konzekvenciája lehet. Egyes 

mutációkban (KCNJ11 és ABCC8 gének) a hyperglycaemia insulin kezelés nélkül per 

os szulfanyluria adásával is eredményesen csökkenthető. 
 

Esetünkben az apai 6. chromosoma hosszú karjának duplikációjából adódó 

résztöbblet miatt jelentkezett a diabetes, szemben a teljesen hasonló morphologiai 

jegyeket hordozó testvérével, illetve unokatestvérével. Ez betegünknél azt jelenti, hogy 

a diabetes a 6. chromosoma hosszú karján lokalizálódó gén overexpressziója miatt jött 

létre, mely a duplikáció következménye, és ez csak apai eredetű allél lehet. A beteg 

családfáján jelölt fiútestvérénél hasonló genetikai alap áll fenn, melyet azonban 

neonatalis diabetes tünetegyüttese nem kísér, feltételezhető, hogy a klinikai tünetek 

kialakulásában egyéb mechanizmus is szerepet játszhat.  

Remissziót követően a transiens neonatalis diabetesben a betegek döntő többsége az 

oralis glucose terhelésre normális vércukorgörbével és az intravénás glucose terhelésre 

is normális korai insulinválasszal reagál. Az esetek kb. 30%-ában csökkent glucose-

tolerancia maradhat fenn, és változó hosszúságú tünetmentes időszakot követően ismét 

insulin dependens diabetes léphet fel (Von Muhlendahl és Herkenhoff 1995). 

Így alapvető fontosságú betegünk hosszú távú gondozása, mind szomatikus 

fejlődése, mind szénhidrát anyagcseréje szempontjából. Kilenc éves életkorban a 

prepubertalis gyermek glucose-anyagcseréje normális, a kritikus periódus a szénhidrát 

anyagcsere szempontjából is a kamaszkor lesz. 
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5.) Autoimmun szervspecifikus betegség-triászok 

a.) 1-es típusú diabetes mellitus, Hashimoto thyreoiditis és juvenilis 

rheumatoid arthritis 

 

Bevezetés 

Az autoimmun betegségek társulása ismert jelenség, de három autoimmun kórkép 

manifesztálódása ugyanabban az egyénben, különösen gyermekben igen ritka. 

Egy lány betegünk esetéről számolunk be, akinél először diabetes, majd Hashimoto 

thyreoiditis és végül juvenilis rheumatoid arthritis alakult ki. Részletesen ismertetjük a 

klinikai képet és genetikai vizsgálatainkat. 

 

Esetismertetés 

K. B., jelenleg 19 éves lány, 2 éves korában diagnosztizálták 1-es típusú diabetesét 

(vércukor: 37,6 mmol/l, HbA1c: 14,2%, GADA: 160 IU/ml). Kórházunk 

Gyermekdiabetes gondozójába 2002 márciusában került vontatott szomatikus fejlődés, 

sápadtság, fáradékonyság, hajhullás, obstipatio, illetve a folyamatosan romló 

tanulmányi eredménye miatt. Az elvégzett vizsgálatok (10. táblázat) alapján a háttérben 

autoimmun thyreoiditis okozta súlyos hypothyreosis állt. Coeliakia kizárható volt 

(transglutaminase ellenes autoantitest (tTG) IgA, IgG: negatív, endomysium ellenes 

autoantitest (EmA): negatív).  

 

10. táblázat: Pajzsmirigy-vizsgálatok 

vizsgálat betegünk értéke   normál tartomány 

ssTSH > 100,0 μE/l 0,3–3,0 μE/l 

anti TPO > 4000 E/ml 100,0 E/ml alatt negatív 

T-3 2,06 pmol/l 1,23–3,08 pmol/l 

THYRAK 4744 E/ml 100,0 E/ml alatt negatív 

fT-4 2,12 pmol/l 7,72–23,17 pmol/l 

TRAK 31,6 E/l 14,0 E/l alatt negatív 

(TSH: pajzsmirigy stimuláló-hormon, T-3: trijód thyronin, fT-4: szabad thyroxin, Anti-TPO: 

pajzsmirigy peroxidase-ellenes autoantitest, TRAK: TSH-receptor-ellenes autoantitest koncentráció, 

THYRAK: thyreoglobulin-ellenes autoantitest) 
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Hormonpótló kezelés kezdődött és per os 75 mcg L-thyroxin (Letrox)/die mellett 

elért testmagasság változását az 14. ábra jelzi.  

 

 

14.  ábra: Növekedési ütem változása a pajzsmirigy hormon szubsztitúció mellett 

 

Diabetese miatt 2003 decemberétől az addigi konvencionális (napi 2× Mixtard 30) 

insulin therapiája helyett intenzív (napi 3× Actrapid, 2× Insulatard), majd 2004 

decemberétől insulinpumpa (Novorapid) kezelésben részesült. 

2005 novemberében átmeneti derékfájdalmat követően mindkét térdízület fájdalmas 

duzzanata jelentkezett (3. kép). 
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3. kép: Kétoldali térdizületi duzzanat  

A fizikális vizsgálat során tartási kyphosis, balra convex, enyhe fokú rotatios 

scoliosis volt megfigyelhető, csípőízületi eltérés nélkül. Mindkét térdízület melegebb, 

duzzadtabb, bennük nagy mennyiségű intraarticularis folyadék tapintható, a flexió 

nagyfokban korlátozott, a jobb láb II. ujjában növekedési zavar, mindkét kéz I. 

interphalangealis (IP) ízületében duzzanat, ún. „Z” deformitás észlelhető. 

Vizsgálataink során emelkedett vörösvértest-süllyedés (We) (36 mm/ó, norm.: <12 

mm/ó), C-reaktív protein (uCRP) (6,63 mg/l, norm.: 5 mg/l alatt) értéket és komplement 

faktor-3 (C3-komplement) szintet (2,5 g/l, norm.: 0,8-1,5 g/l) kaptunk leukocytosis 

nélkül. Immunszerológiai vizsgálatok (rheumatoid faktor - RF, antinukleáris faktor - 

ANF) negatívak. Negatívnak bizonyultak az infekciós eredet igazolására végzett 

szerológiai vizsgálatok (Yersinia enterocolitica, Salmonella spp., Campylobacter jejuni, 

Chlamydia trachomatis, Borrelia burgdorferi) is. A csontszcintigraphia térdízületi 

gyulladást igazolt. A szemészeti vizsgálat az iritist kizárta - azóta is rendszeres 

ellenőrzés alatt áll. 
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Kezelés 

Első lépésként nonsteroid gyulladás csökkentőt és lokális kezelést alkalmaztunk 

(Apranax 2×275 mg/die per os), majd ennek eredménytelensége miatt 3 hét után a 

funkcionális állapot javítása érdekében steroid lökéstherapia (Metypred 2×16 mg/die 

per os) és bázistherapia (Methotrexat heti 7,5 mg per os) beállítása történt. A 

bázistherapiával biztosítható tartós remissziót 8 hét után értük el, miközben a steroid 

adagját fokozatosan csökkentettük és a remisszió elérésével el is hagytuk. Ezen időszak 

alatt az insulin-igény több mint 60%-kal emelkedett (15. ábra). 
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15. ábra: Insulin-igény változása a lökés steroid kezelés alatt 

Kezdetben még insulinpumpa-kezeléssel is kifejezett gondot jelentett az étkezések 

utáni vércukorértékek normalizálása.  

2007 januárjában relapsus következett be közepes, bal térdízületi aktivitással. Ekkor 

a bázistherapia (Methotrexat heti 12,5 mg per os) mellé a tartós kis dózisú steroid 

(Metypred 8 mg/die per os) beállítása történt. A gyulladásos aktivitás nyomon 

követésére thermographiás vizsgálatot (4. és 5. kép) alkalmaztunk: a gyulladt ízület 

felett a bőr hőmérséklete megemelkedik, amely digitális infravörös képalkotó-eljárással 

0,1 °C pontossággal mérhető, egy körülírt terület átlaghőmérséklete meghatározható, a 

test két szimmetrikus pontja összehasonlítható. A gyulladás aktivitásának csökkenése a 

bőr hőmérsékletének csökkenésével jár. Ezzel a módszerrel a steroid therapia 

hatékonysága mérhető.  

A 4. képen a bal térd átlaghőmérséklete 3°C-kal magasabb a jobb oldalinál. 
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4. kép: A két térd thermographiás képe a relapsus kezdetén 

A két hónappal később készült felvételen (5. kép) a hőmérsékletkülönbség már csak 

1,5°C.  

 

 

5. kép: A két térd thermographiás képe 2 hónappal később 
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Ezen periódus alatt (12 hét) az insulin-igény növekedés 25-30%-os volt. Mindkét 

steroidkezelési periódusban az insulin-dózis jelentős emelése ellenére a glycált 

haemoglobin szintje 1, illetve 0,5%-kal nőtt (16. ábra).  
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16. ábra: Az insulin-igény változása a tartós, kisdózisú steroid kezelés mellett 

 

A beteg ez utóbbi kezelési sémát szubjektíve is jobban tolerálta. A relapsusa óta 

eltelt időszakban a bázistherapia mellett - az első 5 hónapban nonsteroid gyulladás 

csökkentővel kiegészítve - remisszióban van.  

 

Genetikai vizsgálatok 

A három általunk vizsgált géncsoport a HLA, a CTLA4 és a PTPN22 gének 

polimorfizmusa volt. 

A HLA DR-DQ genotípust az oligonukleotida (lanatidin jelölés) hibridizációs 

módszerrel vizsgáltuk (Kiviniemi és mtsai 2003). 

A PTPN22 polimorfizmust (rs2476601) és a CTLA4 polimorfizmust (rs3087243) a 

TaqMan allél-diszkriminációs esszével határoztuk meg a forgalmazó cég protokollja 

szerint. 

 

HLA gének 

Páciensünk HLA genotípusa a következő volt: DRB1*0401-DQA1*03-

DQB1*0301/-(DR14)-DQB1*0503. 
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Nem-HLA gének 

A CTLA4 polimorfizmust illetően betegünk az AG heterozygota genotípust 

hordozza.  

A PTPN22 SNP vizsgálat alapján betegünk a CT heterozygota genotípus 

hordozójának bizonyult. 

 

Megbeszélés 

Thyreoidea autoimmunitás és diabetes 

A thyreoidea autoimmunitás az 1-es típusú diabeteshez társuló leggyakoribb 

endokrin kórkép. Epidemiológiáját illetően utalunk a bevezetőben ismertetett hazai 

felmérésekre illetve a későbbiekben részletezett kérdőíves vizsgálatunkra.  

 

Juvenilis rheumatoid arthritis és diabetes 

Az 1-es típusú gyermekkori diabetes és a rheumatoid arthritis társulása nem gyakori. 

A közlemények többsége esettanulmány. Az első, 1968-ban közölt, eset, egy 7 éves 

leány volt (Castleman és McNeely 1968). A később leírt esetek (Fisher és mtsai 1980, 

Rudolf és mtsai 1981, Agrawal és Meena 2003) többségében a diabeteshez és a 

rheumatoid arthritishez thyreoiditis is társult. Hazánkban, az 1980-as években Pánczél 

és munkatársainak családvizsgálatai írták le - a nemzetközi irodalmi adatokkal 

összhangban - a két kórkép családi halmozódását (Pánczél és mtsai 1985). 

A legnagyobb vizsgálat, a 2012 februárjában publikált finn tanulmány egy 30 éves 

periódus (1975-2005) regiszter adatait dolgozta fel (Pohjankoski és mtsai 2012). A 

felmérést az tette lehetővé, hogy Finnországban mind a diabeteses, mind a rheumatoid 

arthritises gyermekek adatait központi regiszter tartja nyilván. Összesen 83 gyermeknél 

fordult elő együttesen a két betegség, közülük 55 volt leány. Az esetek többségében    

(50 gyermek) a diabetes volt az első betegség, 8,0 + 6,4 (SD) év átlagos manifesztációs 

életkorral. A rheumatoid arthritis diagnózisát átlagosan 8,4 + 5,3 éves életkorban 

állították fel. 12 gyermeknél hypothyreosist (22%) és 6 gyermeknél coeliakiát is 

diagnosztizáltak. 

Fontos megemlíteni, hogy a vizsgált 30 éves időszakban a diabetes és a rheumatoid 

arthritis együttes előfordulása mintegy négy és félszeresére emelkedett, amit elsősorban 

a diabetes incidencia növekedésének tulajdonítanak. Mivel a diabetes incidencia 
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hazánkban is több, mint kétszeresére nőtt az elmúlt évtizedekben (Gyürüs és mtsai 2011 

és 2012), nálunk is várható az együttes előfordulás gyakoribbá válása. 

A rheumatoid arthritis steroid kezelése ronthatja a glycaemiás helyzetet, hosszú 

távon pedig fokozhatja a diabetesben egyébként is nagyobb cardiovascularis rizikót. 

Egy, a teljes dán lakosságra kiterjedő epidemiológiai vizsgálatban a pitvarfibrilláció és 

az agyvérzés rizikóját szignifikánsan magasabbnak találták rheumatoid arthritisben 

szenvedő betegekben (Lindhardsen és mtsai 2012). 

 

A genetikai vizsgálatok megbeszélése 

A három betegség együttes előfordulása alapján felmerül a közös, mindhárom 

betegségre hajlamosító genetikai prediszpozíció szerepe. 

Három, általunk is vizsgált géncsoport, a HLA, a CTLA4 és a PTPN22 jelentőségét 

egyértelműen megerősítették az autoimmunitásban. Ezek a gének fontos szerepet 

játszanak a T-sejtek pozitív és negatív szabályzóiként és az általuk kódolt fehérjék 

kóros működése különböző autoimmun betegség-fenotípusok kialakulásához vezethet. 

 

HLA locusok 

Páciensünk HLA genotípusa a következő volt: DRB1*0401-DQA1*03-

DQB1*0301/-(DR14)-DQB1*0503. 

Az 1-es típusú diabetes szempontjából a legfontosabb genetikai hajlamosító tényező 

a HLA DQB1 locus, amelynek hatását befolyásolhatják a DQA1 és DRB1 gének, 

továbbá az I.-es valamint a III.-as HLA osztályba tartozó számos egyéb locus is. Fontos 

megjegyeznünk, hogy korábbi populációs vizsgálatunk szerint betegünk genotípusának 

(DQB1*0301/*0503) hordozása a magyar gyermeklakosságban a diabetessel szembeni 

szignifikáns protektív genetikai tényezőnek bizonyult. Az, hogy egy ilyen protektív 

genotípus hordozása ellenére már két éves életkorban miért alakult ki súlyos 

ketoacidosissal manifesztálódó diabetes ebben a gyermekben, nem ismeretes. Ezzel 

kapcsolatban idézzük azokat a megfigyeléseket, amelyek kimutatták, hogy az elmúlt 

évtizedekben egyre gyakrabban jelenik meg diabetes olyan gyermekekben, akik 

protektív HLA locusokat hordoztak (Hermann és mtsai 2003). Ez felveti annak a 

valószínűségét, hogy a HLA-hoz köthető genetikai fogékonyság jelentősége 

csökkenőben van és növekszik a külső, környezeti autoimmunitást elindító/provokáló 
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tényezők szerepe. Újabb állatkísérletes vizsgálatok is kimutatták, hogy a 

„diabetogénnek” tartott MHC génkomplex nem feltétlen szükséges a β-sejt 

autoimmunitás kialakulásához (Polychronakos 2010). 

Mind az I.-es és mind II.-es osztályba tartozó HLA locusok befolyásolják a juvenilis 

rheumatoid arthritisre való genetikai hajlamot és a DRB1*0401-DQA1*03-DQB1*0301 

haplotípus prediszponáló tényezőnek tekinthető (Prahalad 2004, Pazar és mtsai 2008). 

A Hashimoto thyroiditis és a HLA-DR3, and HLA-DR4 locusok kapcsolatát számos 

vizsgálat megerősítette (összefoglaló: Reismann és Somogyi 2011), és ezek alapján 

betegünk genotípusa erősen hajlamosít a pajzsmirigy autoimmunitás kialakulására. 

 

Nem-HLA gének 

Az egész genomra kiterjedő molekuláris biológiai módszerek elterjedésével számos 

nem-HLA locus és az autoimmun betegségek közötti összefüggésre derült fény. Ilyenek 

többek között az esetünkben is vizsgált CTLA4 gén és a PTPN22 gén. 

A 2q33 chromosoma-lokalizációjú CTLA4 gén és fehérjeproduktuma a T-sejt 

aktiváció egyik fontos negatív regulátora. Az 1-es típusú diabetessel és az autoimmun 

thyreoiditissel kapcsolatos szerepe bizonyítottnak tekinthető, rheumatoid arthritist 

illetően ellentmondóak a vizsgálatok. Betegünk az AG heterozygota genotípust 

hordozza, ami, ha kis mértékben is, de fokozza mind a diabetes mind a thyreoidea 

autoimmunitás rizikóját. 

A 1p13 chromosoma-lokalizációjú PTPN22 gén az úgynevezett LYP (lymphoid 

tyrosine phosphatase) fehérjét kódolja. A LYP minden lymphocytában expresszálódik 

és jelen ismereteink szerint a T-sejt aktivitás legerősebb negatív regulátora. A PTPN 

gén 1858-as pozíciójában egyetlen nukleotidát érintő polimorfizmust (single nucleotide 

polymorphism, SNP) azonosítottak, ami egy cytosin (C) és thymin (T) cseréjét 

eredményezi. A T allél és az általunk vizsgált triászt alkotó mindegyik betegség között 

konzekvensen igazolták a kapcsolatot (Criswell és mtsai 2005, Arnisalo és mtsai 2008). 

Kapcsolatba hozták még Addison betegséggel, myasthenia gravissal, vitiligoval, 

systemás sclerosissal és psoriaticus arthritissel is (Burn és mtsai 2011).  

Az esetünk által hordozott CT heterozygota genotípus fokozza a diabetes és a 

thyreoiditis rizikóját (Criswell és mtsai 2005). 
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Rheumatoid arthritisre vonatkozóan az adatok különböznek az egyes populációkban, 

ami arra utalhat, hogy a PTPN22 gén és a rheumatoid arthritis kapcsolata nagyobb 

mértékben populáció/etnikai hovatartozás-függő, mint a HLA gének. Egy nemrégiben 

közölt budapesti vizsgálatban (150 felnőtt rheumás beteg) például nem sikerült 

összefüggést találni a PTPN22 gén-polimorfizmus és a rheumás ízületi gyulladás között 

(Pazar és mtsai 2008). 

 

Diabetes, Thyreoidea autoimmunitás, juvenilis rheumatoid arthritis és MAP 

A diabetes, autoimmun thyreiditis és rheumatoid arthritis triász esetünk publikálását 

(H. Nagy K és mtsai 2010) követően levélben keresett meg bennünket Thomas Dow, a 

Wisconsini Egyetem kutatója. Felvetette annak lehetőségét, hogy betegünknél 

mindhárom szervspecifikus autoimmun betegséghez vezető autoimmun folyamatot 

esetleg egy bakteriális fertőzés, a Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) 

provokálta.  

A különböző microbialis kórokozók (vírusok, baktériumok, paraziták stb.) 

aethiologiai szerepét az autoimmun betegségekben már régen felvetették (lsd. 

bevezetés), de a MAP autoimmunitást provokáló képessége csak az elmúlt években 

merült fel. A MAP egy Gram-pozitív pálcika alakú baktérium, ami kérődző állatokban a 

vékonybelek jellegzetes krónikus granulomatózus betegségét (Johne betegség) okozza. 

Igen elterjedt baktérium, kimutatták már az anyatejben, a pasztőrözött tejből készült 

csecsemőtápszerekben, a talajban és felszíni vizekben és egy friss vizsgálatban MAP 

DNS-t találtak a vezetékes vízmintákban is. Human pathogén szerepe nem tisztázott, de 

amióta nem csak tenyésztés, hanem DNS alapú molekuláris biológiai módszerek is 

rendelkezésre állnak kimutatására, kiderült, hogy egészséges egyének bizonyos 

százaléka is hordoz a vérében MAP DNS-t. 

A feltételezések szerint a genetikailag prediszponált egyének a MAP fertőzést nem 

képesek eliminálni és a perzisztáló infectio abnormis immunfolyamatot, autoimmunitást 

indíthat el. Valószínű mechanizmusnak a molekuláris mimikrit tartják: a MAP hősokk 

fehérje (65) és a megbetegített célszervek fehérje-komponensei közötti epitóp 

homológia lenne a kapcsolat a MAP fertőzés és a szervspecifikus autoimmunitás között. 

Először a MAP és az autoimmun thyreoiditis közötti potenciális kapcsolatot írták le, 

MAP DNS kimutatásával egy Hashimoto thyreoiditisben szenvedő család több tagjában 
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(Sisto és mtsai 2010), majd 1-es típusú diabetesben is felmerült a MAP provokáló 

szerepe (Sechi és mtsai 2008, Dow 2012). 

Dr Thomas Dow javaslatára betegünktől, szüleitől és nővérétől vérmintákat küldtünk 

a Wisconsini Egyetem mikrobiológiai laboratóriumába, ami a MAP diagnosztika és 

kutatás egyik központja. A vérmintákat speciális táptalajba oltották. Táptalajon a MAP 

igen lassan növekszik, az értékelés fél- illetve egy éves tenyésztés után történik. Fél 

éves tenyésztést követően minden minta negatív volt, egy év múlva azonban a proband 

nővérének kivételével mindegyik mintából kitenyészett a Mycobacterium avium 

paratuberculosis. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a család tanyán él, és 

többfajta háziállatot is tart. 

Ennek alapján esetünkben felvethető a MAP autoimmun betegség(ek)et provokáló 

szerepe, de a MAP infectio fennállása természetesen önmagában nem elegendő 

bizonyíték ennek kimondására.  
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5.) Autoimmun szervspecifikus betegség-triászok 

b.) 1-es típusú diabetes mellitus, Hashimoto thyreoiditis és  

Addison-betegség  

(Autoimmun polyglandularis syndroma 2) 

 

Bevezetés 

Az előző alfejezetben már foglalkoztunk a diabetes és a thyreoidea autoimmunitás 

társulásával. Most két olyan gyermek esetét elemezzük, akikben harmadik betegségként 

Addison-kór alakult ki. 

Az autoimmun endocrinopathiák közé tartozó Addison-kór a gyermekkorban lehet 

izolált, de társulhat egyéb autoimmun endokrin betegségekhez is. Jelentősége abban 

rejlik, hogy egyrészt súlyos, életveszélyes állapot, másrészt az autoimmun endocrin 

betegségek incidenciájának növekedésével (Gyürüs és mtsai 2011) a jövőben 

valószínűleg egyre gyakrabban találkozunk majd vele, elsősorban diabetes és 

autoimmun thyreoiditis társbetegségeként. 

A potenciális életveszélyt jelentő Addison-kór rutinszerű szűrésére a diabetest 

gondozó központok túlnyomó többségében nem kerül sor és a szakmai protokollok 

állásfoglalása sem egységes e kérdésben. 

Két betegünk ismertetésével a speciális diagnosztikus, sürgősségi betegellátási, 

therapiás, gondozási és beteg-edukációs szempontokra kívánjuk felhívni a figyelmet.  

 

Esetismertetések 

1. eset 

G. D. jelenleg 13 éves fiú. 2 éves korában diagnosztizálták 1-es típusú diabetesét.     

8 éves korában, mintegy fél éve tartó, változó intenzitású fáradékonyság, hányinger, 

ismételt hányás miatt kereste fel kezelőorvosát, aki a tüneteket minden esetben 

intercurrens infectionak tartotta és a szerint kezelte. Mindehhez hypoglycaemia hajlam 

társult, annak ellenére, hogy a napi insulin-igénye egynegyedére csökkent. 

Felvételét megelőző napon láztalan állapotban több alkalommal hányt, fokozódó 

gyengesége, bágyadtsága miatt került a területileg illetékes gyermekosztályra. Exsiccált 

állapotára tekintettel parenterális folyadékpótlást kezdtek. Ennek ellenére állapota 
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gyorsan tovább romlott, eszméletlenné vált, görcsök jelentkeztek, intubálás történt, és 

további gyógykezelés céljából osztályunk gyermekintenzív részlegére került. 

Érkezésekor még eszméletlen, GCS (Glasgow Coma Scale): 5, de stabil 

cardiorespiratoricus állapotú, mérsékelten exsiccált (serum osmolaritas: 302 mOsm/l, 

vizelet aceton: +, fajsúly: 1020). Laboratóriumi eredményeiből kiemelendő a hányással, 

mint oki tényezővel, nem magyarázható kifejezett hyponatraemiája (serum Na: 116 

mmol/l), mérsékelt hyperkalaemiája (serum K: 5,89 mmol/l), hyperglycaemiája 

(vércukor: 15,7 mmol/l), mely a parenterális folyadék és a fokozott, intenzív therapiás 

protokollnak megfelelő, natrium pótlás ellenére sem változott 24 óra alatt (serum Na: 

118 mmol/l, serum K: 5,6 mmol/l). Az agyoedema ellenes therapia mellett tudatállapota 

rendeződött, 16 óra múlva extubálhatóvá vált. A klinikai kép és a serum hormonszint 

meghatározások egyrészt az akut hypadreniás krízis és a krónikus mellékvese-

elégtelenség (serum cortisol: 8 nmol/l, norm.: 104,8-499,4, serum renin: 500 mU/ml, 

norm.: 2,8-39,9, ACTH: 1500 pg/ml, norm.: 4,3- 27,7, aldosteron: 6,4 pg/ml, norm.: 

10,0-105,0), másrészt a primer kompenzált hypothyreosis (fT4: 10,7 pmol/l, norm.: 

10,0-22,0, fT3: 2,5 pmol/l, norm.: 1,9-5,7, TSH: 68,5 UE/ml, norm.: 0,27-3,75) 

diagnózisát támasztották alá, melynek autoimmun hátterére a pajzsmirigy ellenes 

autoantitestek meghatározásának pozitivitása (anti-TPO: 3678 E/ml, norm.: 100,0 E/ml 

alatt, anti-TG: 860,3 E/ml, norm.: 100,0 E/ml alatt) utalt. 

Megjegyezzük, hogy a gyermek diabetes gondozójában abban az időben még nem 

végeztek rutinszerűen szűrővizsgálatokat thyreoidea autoimmunitás irányában. 

Az Addison-krízis intenzív terápiás protokolljának megfelelően alkalmazott 

kombinált mineralo-glucocorticoid szubsztitúció mellett (100 mg/m
2
 intravénás Solu-

Medrol bólusban, majd 100 mg/m
2
 intravénás Solu-Medrol napi 6 részre osztva) 

elektrolit zavara 48 óra után rendeződött, és az addig sápadt, gyenge, fáradékony 

betegünk szinte órák alatt mosolygós, érdeklődő, aktív gyermekké vált. A hormonpótló 

kezelés mellett fludrocortisone (Astonin H) 1x 0,1 mg/die per os, hydrocortisone 

(Cortef) 3x5 mg/die per os, L-thyroxin (Letrox) 1x50 mcg/die per os tünet- és 

panaszmentes. 

Di-Adreson F aquosum (DiFa), illetve Solu-Cortef injekcióval elláttuk, és annak 

használatára kioktattuk. Addison - krízis az elmúlt 5 esztendőben nem fordult elő. A 
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felvételekor 0,2 E/kg napi insulin-igénye azóta fokozatosan emelkedett, jelenleg        

1,08 E/kg. 

 

2. eset 

T. B. leánynál 3 éves korában két hetes hurutos anamnesis, tipikus tünetek, 2 kg-os 

fogyást követően diagnosztizáltuk diabetesét. Insulin kezelését napi kétszer alkalmazott 

gyors- és intermedier hatástartamú insulinnal (reggel 3 E Actrapid + 10 E Monotard, 

este 2 E Actrapid +4 E Monotard) kezdtük. 

11 éves korában szerológiai szűrővizsgálattal derült fény tünetmentes, enyhe, 

kompenzált hypothyreosisára (TSH: 6,7 mE/l, norm.: 0,27-4,2, fT4: 16,3 pmol/l, norm.: 

12-22, fT3: 3 2,9 pmol/l, norm.: 3,1-6,8, anti-TPO: 6400 E/ml, norm: 100 E/ml alatt, 

anti-TG: negatív). L-thyroxin (Lertox) 50 mcg/die per os kezelést kezdtünk. Insulin 

adagja 8 évvel a diabetes diagnózisa után, a kamaszkor kezdetén mindössze                

0,6 E/kg/die volt. 

Ugyancsak ekkor tűnt fel a gyermek hátán egy 2x3 cm-es depigmentált terület 

(vitiligo). 

15 éves korában éves ellenőrző vizsgálat során a panaszmentes gyermek elmondta, 

hogy „Tavaly nyár óta nem tűnt el a napbarnítottság a bőrömről”. A tenyér és talp 

barázdáin, a karok és lábak feszítő oldalán, valamint a bőrsérülések helyén 

hyperpigmentatio, a gingiván pedig barna folt volt megfigyelhető. Laboratóriumi 

vizsgálatok az alábbi eredményeket adták: 

Serum Na: 132 mmol/l, serum K: 4,7 mmol/l, serum cortisol: reggel 8 órakor:            

100 nmol/l, este 8 órakor: 80 nmol/l (norm.: 138-690 nmol/l). Serum cortisol az ACTH 

(250 mcg) terhelés alatt: 0 perc: 90 nmol/l, 30 perc: 90 nmol/l, 60 perc: 100 nmol/l. 

Mellékvese-elégtelenséget diagnosztizáltunk, hydrocortisone (Cortef) reggel 10 mg, 

délben 5 mg, este 5 mg per os és fludrocortisone (Astonin H) 1x 0,1 mg/die per os 

kezelést kezdtünk, a L-thyroxin (Letrox) adagját megemeltük: 100 mcg/die per os. 

Insulin-igénye 0,7 E/kg/die volt. 

Di-Adreson F aquosum (DiFa) illetve Solu-Cortef injekcióval elláttuk, és annak 

használatára kioktattuk. 

16 éves korában az éves osztályos felvétel során tünet és panaszmentes, 

laboratóriumi eredményei, vérnyomás értékei normálisak, therapia változatlan. Három 
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hónappal később az ambuláns gondozás alkalmával is panaszmentes, laboratóriumi 

eredményeiben eltérés nincs. Két és fél hónap múlva kaptuk a hírt, hogy 1 hetes hurutos 

panaszokat követően otthonában hirtelen összeesett, és a kiérkezett mentők újraélesztési 

kísérlete sikertelen maradt.  

Mellékvesekéreg-ellenes autoantitestek illetve steroid 21-hydroxylase autoantitestek 

mérésére sajnos egyik betegünknél sem volt lehetőségünk. 

Betegeink fontosabb adatait a 11. táblázat tartalmazza. 

 

11.  táblázat: Betegeink fontosabb adatai 

  1. beteg 2. beteg 

életkor a diabetes 

diagnózisának felállítása idején 
2 év 3 év 

életkor a pajzsmirigy 

autoimmunitás diagnózisának 

felállítása idején 

8 év 11 év 

életkor az Addison-kór 

diagnózisának felállítása idején 
8 év 15 év 

Tünetek 

fáradékonyság, hányás, 

hypoglycaemia hajlam,  

alacsony insulin- igény 

bőrpigmentáció, 

alacsonyabb insulin- igény 

 

Megbeszélés 

Mindkét ismertetett esetünkben a diabetes diagnózisa után évekkel fejlődött ki a 

thyreoidea autoimmunitás és a mellékvese-elégtelenség. Első betegünkben egyidőben 

került sor a két betegség diagnózisára, a második esetben a thyreoidea-autoimmunitás 

évekkel megelőzte az Addison betegséget. Mivel a thyreoidea autoimmunitás hosszú 

ideig tünetmentes maradhat, a magas TSH és autoantitest-szintek alapján joggal 

feltételezhető, hogy a hypothyreosis szubklinikai formában már az első betegünkben is 

valószínűleg már évek óta fennállt. 

A thyreoidea autoimmunitás az 1-es típusú diabeteshez társuló leggyakoribb 

endocrin kórkép. Epidemiológiáját illetően utalunk az értekezés bevezetőjében 

ismertetett hazai felmérésekre illetve a későbbiekben részletezett kérdőíves 

vizsgálatunkra. 
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Pajzsmirigy autoimmunitással társuló 1-es típusú diabeteses betegeknél a 

mellékvese-elégtelenség megjelenése az autoimmun polyendocrinopathia syndroma     

2-es típusának (ASP2) diagnosztizálását is jelenti. Második betegünknél a három 

szervspecifikus endocrinopathiához még vitiligo is társult, ami az APS2 egyik további 

jellegzetessége. 

Csajbók és munkatársai 2009-ben egy HLA-identikus egypetéjű (fiatal felnőtt) 

ikerpárban eltérő megjelenésű APS2-át írt le: az egyik tagban Hashimoto thyreoiditis és 

Addison-kór, a másikban 1-es típusú diabetes mellitus, Hashimoto thyreoiditis és 

Addison-kór alakult ki ebben a sorrendben. A mi eseteinkhez hasonlóan tehát az 

Addison kórt megelőzte a másik két autoimmun betegség (Csajbók és mtsai 2009). 

Jelen esetismertetésnek nem célja a speciális konstelláció (triász) genetikai 

hátterének taglalása, egy korábbi közleményünkben erre sor került (H. Nagy és mtsai 

2008).  

A mellékvese-elégtelenség súlyos betegség, ami felveti a korai felismerés és a 

szerológiai szűrővizsgálatok kérdését. Számos vizsgálat történt (mellékvesekéreg-

ellenes autoantitestek és steroid 21-hydroxylase-ellenes autoantitestek) a 

mellékvesekéreg-autoimmunitás prevalenciájának felmérésére diabeteses 

gyermekekben. Átlagosan az esetek 2%-a bizonyult pozitívnak (Marks és mtsai 2003, 

Kordonouri és mtsai 2005, Triolo és mtsai 2011). Figyelemreméltó, hogy egy 

közelmúltban közölt vizsgálatban a mellékvesekéreg-ellenes autoantitest pozitív 

diabeteses gyermekek mindegyike thyreoidea autoantitest pozitív is volt (Babiker és 

mtsai 2011). Egy korábbi tanulmányban pedig thyreoidea autoantitest negatív és pozitív 

diabeteses gyermekekben vizsgálták a mellékvesekéreg-ellenes autoantitestek 

prevalenciáját. Előbbi csoportban a gyermekek mindössze 0,6%-a, az utóbbiban viszont 

5,1% volt mellékvesekéreg-ellenes autoantitest pozitív (Riley és mtsai 1981). 

Következésképpen, minden olyan diabeteses betegnél, akinél thyreoidea autoimmunitás 

is fennáll, az Addison-kór rizikója valószínűleg nagyobb, mint azoknál a 

diabeteseseknél, akinek nincs társuló pajzsmirigy-betegségük (a mellékvese betegség 

rizikója diabeteses egyénekben pajzsmirigy-autoimmunitás nélkül is nagyobb, mint a 

háttérnépességben). A pajzsmirigy-autoimmun diabeteses gyermekben tehát gondolni 

kell a potenciális mellékvesekéreg-elégtelenség kifejlődésére. Az autoantitest 

vizsgálatok mellett az időnkénti cortisol és ACTH szintmérés és az ACTH terhelés 
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képezheti a követendő protokollt, amivel kapcsolatban még nem alakult ki egységes 

álláspont. Egy közelmúltban közölt amerikai vizsgálatban az ACTH szint emelkedése 

bizonyult a betegség legkorábbi előjelzőjének (Baker és mtsai 2012). Tudomásunk 

szerint hazánkban jelenleg egyetlen kórházi, vagy klinikai laboratórium sem végez 

rutinszerűen 21-hydroxylase autoantitest vizsgálatokat, de a Semmelweis Egyetem 

központi laboratóriumában a vizsgálat elérhető és az I.-es számú Gyermekklinika 

diabetes központja elkezdte a rendszeres szűrővizsgálatokat (Körner Anna személyes 

közlés). A Nemzetközi Gyermekdiabetes Szövetség (ISPAD) 2009-es kiadványa 

például nem foglal állást ebben a kérdésben (ISPAD 2009).  

Természetesen talán mindennél fontosabb a korai klinikai tünetek időbeni 

felismerése. Diabeteses gyermekeknél (az Addison-kór jól ismert tünetei mellett, vagy 

azok nélkül is) legjellegzetesebb a hypoglycaemia hajlam fokozódása és az insulin-

igény mással nem magyarázható (remissziós fázison túli) csökkenése. Első esetünkben a 

hypoglycaemiás epizódok számának egyértelmű fokozódása az insulin-igény 

csökkenése ellenére egy ideig felismeretlen maradt. Második betegünknél is észlelhető 

volt az alacsony insulin-igény a közel egy évtizedes betegségtartam és a kezdődő 

pubertas ellenére. Szerencsére itt az anamnesis és a bőrtünetek alapján még az Addison-

krízis kifejlődése előtt megszületett a diagnózis. 

A felnőtt diabetológiában tankönyvi adat, hogy diabeteses betegekben a 

hypothyreosis fokozza az insulin-érzékenységet és a hypoglycaemia hajlamot. A 

gyermekdiabetológiai irodalomban erre nem találtunk adatot, az értekezés 

bevezetőjében idézett két hazai felmérés sem tudósít erről (Rózsai és mtsai 2001, 

Körner és mtsai 2008). Ugyanakkor ismertetett betegeinkben a hypadrenia mellett a 

hypoglycaemia hajlam fokozódásához hozzájárulhatott a kialakuló hypothyreosis is. 

A hypothyreosis és az Addison-kór szubsztitúciós kezelésével kapcsolatban figyelni 

kell arra, hogy a thyroxin fokozza a steroid hormonok metabolizmusát.  

Mivel az Addison-betegség önmagában is potenciálisan életveszélyes állapot, a 

diabeteshez társuló Addison-kór pedig súlyosabb lefolyású, mint a diabetes nélküli 

mellékvese-elégtelenség, a betegek gondozása, edukációja, a stressz állapotok ellátása 

és az Addison-krízis megelőzése és kezelése kiemelten fontos feladat. Elengedhetetlen, 

hogy a beteg és családja rendelkezzen gyorshatású parenteralis steroid-készítménnyel, 

és az is, hogy ennek alkalmazására megtanítsuk a szülőket. Második esetünk tragikus 
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halála (amelynek körülményeiről nem sikerült információt szereznünk, feltételezhetően 

hyperkalaemia okozta akut szívhalál lehetett) is aláhúzza a parenteralis steroid 

életmentő jelentőségét. 

Végül említést érdemel az a közelmúltbéli közlemény, amelyben egy 22 éves 

férfiban primer hypothyreosishoz és mellékvese-elégtelenséghez társulva a pretibialis 

izomzatot érintő irreverzibilis bilateralis rhabdomyolysis, az úgynevezett „anterior 

compartment syndroma” alakult ki (Croxson és mtsai 2012). 
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5.) Autoimmun szervspecifikus betegség-triászok 

c.) 1-es típusú diabetes mellitus, insulinallergia és gyulladásos 

bélbetegség (IBD) 

 

Bevezetés 

Az insulinnak viszonylag kevés mellékhatása van, ezeket immunológiai és nem 

immunológiai hatásokra oszthatjuk (De Chatel és mtsai 1977, Anderson és mtsai 1991). 

Az előbbiek közül súlyosságát, klinikai jelentőségét tekintve kétségkívül az 

insulinallergia volt a legjelentősebb szövődmény, különösen az állati eredetű insulinok 

használata során (Schernthaner 1993, Galloway és mtsai 1988, Riedl és Casillas 2003, 

Akinci és mtsai 2010). 

A recombinans human insulin használata jelentősen csökkentette az allergiás 

reakciók gyakoriságát, de az insulinnal kezelt betegek közel 1%-ban még mindig 

előfordul és kezelése egyes esetekben ma is komoly nehézséget jelenthet (Fernandez és 

mtsai 2003, Heinzerling és mtsai 2008, Neville és mtsai 2008, Koroscil és mtsai 2010). 

Felnőttekben gyakoribb, mint gyermekekben (Bodtger és Wittrup 2005), de már 

egyéves gyermekben is leírták (Kara és mtsai 2005).  

Esetünkkel elsősorban erre kívántuk felhívni a figyelmet. Ugyanakkor egy eddig nem 

ismert betegségasszociációt is ismertetünk; páciensünkben az insulinallergiával 

szövődött 1-es típusú diabetes egy másik szervspecifikus autoimmun állapottal, a 

Crohn-betegséggel társult. 

 

Esetismertetés 

A jelenleg 22 éves fiúbetegünknél 16 éves korában diagnosztizáltuk 1. típusú 

diabetes mellitusát (érkezési vércukor: 26,3 mmol/l, HbA1c: 10,2%, norm.: 4-6%, 

GADA: 1,4 U/ml, norm.: < 1,0 U/ml/, éhgyomri C-peptid: < 0,001 ng/l, norm.: 0,85-

3,98 ng/l).  

Intenzív insulin (3x regularis, azaz Actrapid, és 1x NPH insulin, azaz Insulatard) 

therapia beállítása mellett anyagcsere állapota egyensúlyba került, betegünk 

remisszióban volt. 4 hónappal később, kezdetben az Insulatard, néhány nap múlva az 

Actrapid adás helyén (6. kép) a beadást követően 5-15 perccel női tenyérnyi nagyságú, 
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rendkívül viszkető, bőrből kiemelkedő, élénkvörös, beszűrt tapintatú bőrjelenségek 

jelentkeztek. 

 

6. kép: Allergiás bőrreakció az insulin beadása után 5-15 perccel 

12 órával később az induratio még tapintható, felette a bőr livid elszíneződésű, még 

enyhén viszkető, 24 óra elteltével az érintett terület reakciómentessé vált, 3-4 héttel 

később a fenti területen lipodystrophia jelent meg (7. kép). 

 

7. kép: Az insulin injekciók helye 3-4 hét múlva 
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Hasonló reakciót váltott ki az azonos hatásmechanizmusú, de más technikával 

előállított Humulin R és Humulin N insulin adásával történő próbálkozásunk is.  

Laboratóriumi eredményeiben eosinophiliát (14,7%, norm.: < 7,0%), magas totál IgE 

(239 IU/ml, norm.: < 120 IU/ml) szintet találtunk. Az inhalatív és ételspecifikus IgE, 

valamint az étel és inhalatív tesztsorral végzett Prick teszt is negatívnak bizonyult, 

emellett allergiás anamnesise is negatív. Elvégeztük a Prick tesztet a Novo-Nordisk cég 

speciális tesztsorozatával (mely a forgalomban lévő humán insulinok összes 

komponensét tartalmazza), a 25 allergént tartalmazó magyar standard epicutan tesztet, 

valamint megtörtént regularis és NPH insulinra is a LTT (lymphocyta transzformációs 

teszt) is - mindegyik negatív eredményt adott. 

Egyéb diagnosztikus lehetőségek, mint az insulin specifikus IgE, insulin autoantitest 

meghatározás, miután Magyarországon nem tartoznak a rutin vizsgálatok közé és 

rendkívül költségesek, nem álltak rendelkezésünkre.  

A fenti vizsgálatokkal párhuzamosan az ismételten magas AST értéke (731 IU/L-

1670 IU/l-3540 IU/l, norm.: < 200 IU/l) és a hátterében időközben kifejlődő perianalis 

abscessus miatt a gyulladásos eredet tisztázására immunlaboratóriumi vizsgálatok 

történtek a Debreceni Egyetem Infectológiai és Gyermekimmunológiai Tanszéken. A 

CD4
+
/CD8

+
 arány reverzióját találták, társuló autoimmun kórkép irányában végzett 

szerológiai reakciók negatívnak bizonyultak. Immunscintigraphiás vizsgálatunk negatív 

eredményt adott. Szelektív enterographiát kértünk, melynek során a terminális 

ileumkacson rövid szűkület ábrázolódott, ettől aboralisan perisztaltika nem látható, a 

redőzet elsimult, a lumentágasság megtartottsága mellett a bélfal merevebbnek tűnt. Ezt 

követően alsó endoscopos vizsgálat történt, melynek során hyperaemiásabb 

bélnyálkahártya látható, elszórtan egy-egy gyulladt, fibrinnel fedett ulcussal, melyből 

biopsziát végeztek. A szövettani vizsgálat közepesen súlyos, idült, nem specifikus, 

helyenként mérsékelt fokú aktivitás jegyeit mutató colitis képét igazolta, azonban olyan 

morfológiai jellegzetességeket, amelyek a colitis ulcerosa vagy a Crohn-betegséget 

egyértelműen bizonyítanák, nem találtak. Malignitás jegyei nem voltak kimutathatók.  

A fent részletezett kivizsgálásával párhuzamosan a nehezen tolerálható bőrtünetei 

miatt kezelésünk következő lépése az ultragyors hatású insulin analóg (Novorapid) 

bevezetése volt. A napi 4, majd 5x-i elosztásban adott analóg insulin, az adagtól 
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függően már jelentősen kisebb méretű bőrreakciót eredményezett (8. kép), és a 

bőrviszketés antihisztaminnal uralható volt. 

 

 

8. kép: Bőrreakció ultragyors hatású insulin analóg beadása után  

A Novorapid adása mellett csökkenő szubjektív és objektív tünetekre tekintettel, a 

deszenzibilizáláshoz szükséges alacsony dózis biztosítására insulinpumpa kezelést 

kezdtünk. Szerencsére ez az insulin adag elegendőnek bizonyult a diabeteses 

anyagcserezavar egyensúlyban tartásához is.  

Betegünk fokozatosan panasz-, és tünetmentessé vált, és az maradt a folyamatos 

antihisztamin therapia befejezése után is.  

Gasztroenterológiai gondozásba került. A hisztológiai lelet alapján ekkor még a 

kórképet indeterminalt colitisnek tartottuk, melyből a Crohn betegség gyakran csak 

évekkel később manifesztálódik teljes formájában. Így tartós mesalazine (Salofalk (250 

mg) napi 2x1 tabletta per os) mellett 6 hétig szisztémás steroid therapiát (Entocort        

(3 mg) napi 1x3 kapszula per os) alkalmaztunk. A gondozás 3. évében történt az 

azathioprine (Imuran napi 2 mg/kg per os) bevezetése, addig egy alkalommal volt 

steroid (Entocort (3 mg) 1x3 kapszula 2 hónapig) adását igénylő repalsusa (perianalis 

fistula). Jelenleg az Imurant monotherapiában kapja. Az eltelt 6 évben anyagcsere 

állapota a steroid kezelési időszakokban átmenetileg megnövekvő insulin-igény ellenére 

stabil, HgbA1c értéke 7,2-8,1% közötti. 

 



89 

Megbeszélés 

Az insulinallergiának számos típusa ismeretes (Galloway és mtsai 1988, Akinci és 

mtsai 2010). 

Az insulin injekció befecskendezése és a tünetek megjelenése között eltelt idő 

alapján a következő típusokat különíthetjük el: 

 Az azonnali típusú reakció esetén az injekciózás helyén 1-2 percen belül 

megjelenő égő, viszkető érzés mellett csalángöb keletkezik, melyhez órákon belül 

induratio, erythaema társul, ritkán általános tünet is kísérheti (Fernandez és mtsai 2003, 

Heinzerling 2008, Radermecker és Scheen 2007).  

 Az átmeneti típusú reakció esetén a tünetek 4-8 órával az injekció beadása után 

fejlődnek ki, és a lokális gyulladás maximumát 12-24 óra múlva éri el. A 

patomechanizmustól függően különböző elváltozást okoz (Anderson és mtsai 1991, 

Dilva és mtsai 1997).  

 A késői típusú reakció esetén az insulin beadásának helyén 24-48 óra múlva a 

hisztológiailag mononuclearis sejtes infiltratio látható (Fernandez és mtsai 2003, 

Radermecker és Scheen 2007). 

 

12. táblázat: Insulinallergiára hajlamosító tényezők 

(In Halmos Tamás és Jermendy György (szerk.): Diabetes mellitus elmélet és klinikum 

Medicina, 2002, 406–412.) 
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Az insulinallergia kialakulásában számos hajlamosító tényező szerepel, melyek 

lehetnek a betegekben és a készítményekben egyaránt (12. táblázat). 

Az insulin-készítmények antigenitását szintén több tényező befolyásolja (Fernandez 

és mtsai 2003, Bodtger és Wittrup 2005, Roest és mtsai 2003, Hoffman 2002, Katahira 

2003). A ma használt modern insulin-készítményekben már nincsenek jelen az 

allergiára hajlamosító tényezők: a DNS-rekombinációval előállított bioszintetikus 

human készítmények neutralis pH-júak, insulin prekurzorokat nem tartalmaznak, 

aminosav szekvenciájuk azonos a human insulinéval.  

Amennyiben egyértelművé válik az időbeni összefüggés az insulin injekció beadása 

és az allergiás tünetek megjelenése között az insulin allergia bizonyítására a                 

13. táblázatban összefoglalt diagnosztikus lehetőségek állnak rendelkezésre, illetve 

ezen laboratóriumi paraméterek pozitivitása utalhat insulinallergiára (Schernthaner 

1993, Galloway és mtsai 1988, Akinci és mtsai 2010, Gruchalla 2002). Sajnos az 

insulingyártó cégek az allergia-kit gyártását az utóbbi időben beszüntették (Wheeler és 

Taylor 2012).  

 

  13. táblázat: Az insulinallergia diagnosztikája 
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Esetünkben a klinikai prezentációs tünetek, a többféle insulin-készítmény beadása 

után röviddel megjelenő bőrtünetek alapján az úgynevezett azonnali típusú 

insulinallergia diagnózisát állítottuk fel. Bár nem volt lehetőségünk a szelektív, insulin-

specifikus IgE titer meghatározására, az elvégzett, kevésbé specifikus laborvizsgálatok 

is az insulinallergia diagnózisát támogatták. 

Az insulinallergia terápiás lehetőségeit a 14. táblázat foglalja össze. 

 

14. táblázat: Az insulinallergia kezelési lehetőségei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kezelés során a legkevésbé immunogén insulin kiválasztása szükséges. Manapság 

a kezelésre legalkalmasabbak az ultragyors insulin analógok, mivel a molekulaszerkezet 

megváltoztatása révén jelentősen csökken az insulin molekula önasszociációs hajlama, 

illetve az immunogenitása (Redermecker és Scheen 2007, Richardson és Kerr 2003, 

ISPAD Guidelines 2009). Általánosan elfogadott, hogy az ultragyors hatású insulin 

analógok alkalmazása insulinpumpa kezeléssel kombinálva legtöbbször eredményre 

vezet. Az insulinallergia az általunk is therapiás megoldásként választott insulinpumpa 

kezelés egyik indikációs területe, erre az utóbbi időből egyre több irodalmi adat utal 

(Eapen és mtsai 2000, Pratt és mtsai 2001, Naf és mtsai 2002, Sola-Gazagnes és mtsai 

 alternatív insulin-készítmények 

 gyors hatású insulin analógok 

 deszenzibilizáció 

 folyamatos subcutan insulin-infúzió insulinpumpával 

(CSII) 

 intravénás insulin CSII-val kombinálva 

 lokális corticosteroid 

 antihisztamin 

 alternatív kezelés (szisztémás steroid, immunszuppresszív 

szerek, plasmapheresis stb.) 
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2003, Asai és mtsai 2006). Wheeler és munkatársa 2012-ben közölték egy gyermek 

esetét, akinél az insulin vivőanyagaként használt metacresol allergiát sikerült sikeresen 

kezelni insulinpumpa terápiával (Wheeler és Taylor 2012). Súlyosabb, makacsabb 

esetekben átmenetileg szükséges lehet azonban az intravénás és subcutan insulinkezelés 

együttes alkalmazása (Neville és mtsai 2008). Ilyen esetekben az igen kis dózisú 

folyamatos, subcutan insulin-infúzióval deszenzibilizálható ugyan a beteg, de az így 

bevitt insulin nem elegendő a glucose-anyagcsere egyensúly biztosításához, azt 

hozzáadott intravénás insulinnal kell kiegészíteni. Figyelemreméltó, és immunológiailag 

egyelőre nem tisztázott megfigyelés, hogy ugyanaz az insulin, amely subcutan 

befecskendezve helyi és esetleg általános allergiás reakciót képes kiváltani, intravénás 

alkalmazáskor immunológiailag „semleges” hatású. 

A 14. táblázat legalsó sorában felsorolt alternatív kezelésekre gyermekkorban csak a 

legritkább esetekben lehet szükség (Koroscil és mtsai 2010). 

Végül kiemeljük, hogy esetismertetésünk egyben egy sajátos betegség-asszociáció 

leírása is. Az általunk ismert irodalomban még nem találkoztunk olyan esettel, 

amelyben insulinallergiával szövődött 1-es típusú diabetes egy másik, a gyulladásos 

bélbetegségek sorába tartozó szervspecifikus autoimmun állapottal, a Crohn-

betegséggel társult. Természetesen lehetséges az is, hogy ez az asszociáció véletlen, de - 

tekintettel a szervspecifikus autoimmun betegségek genetikai hátterének számos 

hasonlóságára - közös génpolimorfizmus is feltételezhető. Egy amerikai vizsgálatban 

nem találták nagyobbnak a diabetes rizikóját Crohn betegekben (Cohen és mtsai 2008). 

Később egy másik nagyobb felmérésben (Koppelmann és mtsai 2011) 737 húsz évesnél 

fiatalabb Crohn betegben tendenciaszerűen (nem szignifikánsan) magasabb volt a 

diabetes prevalencia, 488 ulceratív colitises betegben pedig jelentősen nagyobb 

(esélyhányados 2,7). 

A „triász a” fejezetben ismertettünk egy esetet (1-es típusú diabetes mellitus, 

autoimmun thyreoiditis és juvenilis rheumatoid arthritis társulása), amelyben genetikai 

vizsgálatok valószínűsítették a tanulmányozott gének (HLA, CTLA4 és PTPN22) 

szerepét a klinikai fenotípusban (H. Nagy és mtsai 2010). Lehetőségeinktől függően 

esetünk későbbi genetikai kivizsgálását tervezzük. 
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d.) Autoimmun szervspecifikus betegség-triászok rövid áttekintése 

 

Az autoimmun kórképek polygénes, multifaktoriális betegségek. Ennek megfelelően 

komplex és heterogén genetikai és környezeti tényezők alakítják ki azt az 

immunregulációs zavart, ami az autoimmun betegségek képében jelenik meg. E 

kórképek idült természetű betegségek. Változó szervi, szöveti és sejtérintettséggel 

járnak, és általában az életminőséget erősen befolyásolják. Az autoimmun betegségben 

szenvedők ellátása, kezelése, gondozása a progresszív ellátási szisztéma valamennyi 

szintjétől speciális szakmai felkészültséget igényel. 

Az alábbi négy táblázatban összefoglaltuk az általunk vizsgált „diabeteses” 

autoimmun triász betegeink legfontosabb epidemiológiai és klinikai jellemzőit, részben 

saját eseteink, részben az irodalmi adatok alapján. 

Az 15. táblázatból látható, hogy a diabeteses - egy kivétellel - mindegyik esetben 

igen korai életben manifesztálódott, évekkel megelőzve a második illetve harmadik 

autoimmun betegség klinikai tüneteinek megjelenését illetve e betegségek diagnózisát.  

Második betegségként három esetben is az autoimmun hypothyreosis társult a 

diabeteshez. 

Ami a harmadik társbetegséget illeti, az Addison-kór kialakulása - amint azt az 

esetek leírásánál részletesen ismertettük - a diabetes és thyreoiditis együtteséhez 

társulva, az egyik gyermeknél a thyreoiditissel párhuzamosan és egyidőben, a másik 

gyermeknél csak évek múlva alakult ki. 

 

15. táblázat: Autoimmun szervspecifikus betegség-triászok  

     (zárójelben az életkor a manifesztáció idején) 

 nem 1. betegség 2. betegség 3. betegség 

1 lány 1-típusú DM (2) Thyreoiditis (11) Rheumatoid arthritis (15) 

2a fiú 1-típusú DM (2) Thyreoiditis (7) Addison betegség (7) 

2b lány 1-típusú DM (3) Thyreoiditis (11) Addison betegség (15) 

3 fiú 1-típusú DM (16) Insulinallergia(16) Crohn betegség (17) 
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Az öt autoimmun betegség tünettana igen változatos, a tünetmentességtől az alattomos 

kezdeten át a drámai tünetekig számos manifesztáció lehetséges (16. táblázat). 

 

16.  táblázat: Az egyes társbetegségek epidemiológiája és tünettana 

 

betegségek epidemiológia Tünettan 

1-es típusú DM gyakori drámai tünetek 

Thyreoiditis gyakori gyakran tünetmentes 

Addison kór                ritka elhúzódó kezdet, drámai tünetek 

Rheumatoid arthritis           relatíve gyakori     tipikus tünetek  

Crohn betegség ritka alattomos kezdet 

 

Ez indokolja a diabeteses gyermekekben a rendszeres szűrővizsgálatokat, melyeket a 

17. táblázat foglal össze. 

17. táblázat: Comorbiditas-szűrés 1-es típusú diabetesben 

 

betegségek szűrés 

pajzsmirigy autoimmunitás thyreoidea autoantitestek és TSH 

Coeliakia szöveti transglutaminase autoantitestek 

Addison-kór 21-hydroxylase autoantitestek 

diurnális ACTH és cortisol szintek (az autoantitestek 

negatívak lehetnek) 

 

A szűrést már a diabetes diagnóziának idején javasoljuk (egy antitestre nézve a 

gyermekek egyharmada már pozitív lehet), a későbbiekben pedig évente. Javasolt a 

szűrés az első fokú rokonok között is. 
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A társuló betegségek szervspecifikus pathologiás hatásuk mellett jelentősen 

befolyásolják a diabeteses anyagcserehelyzetet is. Ezeket a hatásokat foglalja össze a 

18. táblázat. 

 

18. táblázat: Az autoimmun társbetegségek hatása a glycaemiás kontrollra és 

az insulin therapiára 

 

autoimmun 

társbetegségek 

                                  hatás  

Addison kór hypoglycaemia hajlamot fokoz 

Thyreoiditis romló glycaemiás kontroll (?) 

Rheumatoid arthritis    emelkedő insulin-igény a steroid therapia alatt 

Crohn betegség   speciális táplálás,  

növekvő insulin-igény a steroid therapia alatt 

Insulinallergia romló glycaemiás kontroll   
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6.) Autoimmun comorbiditas és microvascularis szövődmények 

gyermekkorban diagnosztizált 1-es típusú diabeteses fiatal 

felnőttekben 20 éves betegségtartam után. 

Kérdőíves vizsgálat 

 

Bevezetés 

  Már a korábbi fejezetekben ismételeten foglalkoztunk azzal, hogy a diabetes az 

esetek egy részében egyéb szervspecifikus autoimmun betegségekkel (thyreoidea 

autoimmunitás, coeliakia, Addison kór stb.) is társul és a diabeteses pácienseket un. 

késői microvascularis szövődmények is fenyegetik. Mind a comorbiditast, de elsősorban 

a szövődményeket illetően - egyéb fontos tényezők (rossz glycaemiás helyzet, genetikai 

prediszpozíció, pubertas, női nem, dohányzás, hypertonia, dyslipidaemia stb.) mellett - a 

diabetes időtartama független rizikótényezőnek tekinthető. A társbetegségek egy része, 

és a szövődmények túlnyomó többsége csak több évtizedes diabetes fennállás után 

alakul ki. Ezek epidemiológiai vizsgálatára a gyermekdiabetológusok lehetőségei 

korlátozottak, mert - gondozónként és esetenként nagy különbségekkel - a diabeteses 

kamaszokat és fiatalokat 16-22 éves életkoruktól már nem a gyermekgyógyászok, 

hanem belgyógyász diabetológus kollégák gondozzák.  

Célkitűzésünk az volt, hogy megpróbáljunk adatokat gyűjteni korábbi gondozott 

diabeteses gyermekeink sorsának felnőttkori alakulásáról, a társbetegségek és a 

szövődmények előfordulásáról.  

 

Beteganyag és módszerek 

Hazánkban még nincs központi regiszter a felnőtt diabetesesek nyilvántartására és 

sajnos az országos dialysis regiszter sem működik még. Ezért a teljes körű 

adatgyűjtéshez minden egyes betegnél a háziorvosok és a belgyógyász diabetológus 

kollégák (akik a felnőtt diabetesesek gondozását végzik) felkeresése lett volna szükség. 

Lehetőségeinket ez meghaladta, ezért - legalább is első lépésként - levélben, kérdőíves 

vizsgálatot végeztünk. 

Négy dél-magyarországi megyében (Baranya, Békés, Csongrád és Tolna) a 

gyermekdiabetológiai gondozók adatnyilvántartását felhasználva minden korábban ott 
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gondozott, de már a felnőtt ellátásba átkerült diabetesesnek kérdőívet postáztunk, egy 

előre megcímzett és felbélyegzett válaszborítékkal együtt. 

A kétoldalas kérdőív információt kért az ismert társbetegségek (pajzsmirigy-

autoimmunitás és coeliakia), diabeteses szövődmények (retinopathia, cataracta, 

neuropathia, nephropathia), és egyéb krónikus betegségek (pld. hypertonia) 

előfordulásáról. 

Az eredmények kiértékelését standard statisztikai módszerekkel végeztük. 

 

Eredmények 

Kérdőívet az 1965-2000 év között diagnosztizált diabetesesek (diagnózis kohorsz) 

kaptak. A kiküldött kérdőívekre a címzettek 37,5%-a válaszolt. A válaszoló és a nem 

válaszoló páciensek átlagos életkora (átlag + SD) (29,4 + 6,7 versus 30,9 + 6,4 év), 

neme (férfi/nő arány: 61/84 versus 126/116), életkora a diagnózis idején (8,7 + 4,2 

versus 9,5 + 4,1 év) és a diabetes időtartama (20,7 + 7,0 versus 21,4 + 6,7 év) hasonló 

volt. 

A társbetegségek és szövődmények kiértékelése során csak azokat az eseteket vettük 

figyelembe, akiknél a diabetes fennállásának időtartama minimum tíz év volt.  

Összesen 145 eset került ebbe a kategóriába, 61 férfi és 84 nő (42/58%). Életkoruk 

(átlag + SD) 29,4 + 6,7 év, életkoruk a diabetes diagnózisakor 8,7 + 3,4 év volt, 

diabetesük 20,1 + 7,0 év óta állt fenn. 

 

Comorbiditas  

Coeliakia miatt 9 beteg (6,2%), 4 férfi és 5 nő, diétázott. A coeliakiás és a nem 

coeliakiás diabetesesek életkora (26,4 + 6,0 év versus 29,6 + 6,6 év) és diabetes tartama 

(21,8 + 6,8 év versus 20,6 + 7,1 év) hasonló volt, de a coeliakiás diabeteseseknél a 

diabetes szignifikánsan fiatalabb életkorban manifesztálódott (4,6 + 2,0 versus 9,1 + 4,1 

év, p = 0,001). 

Autoimmun pajzsmirigybetegségről 11 páciens (7,6%) számolt be, 3 férfi és 8 nő. A 

pajzsmirigybetegek életkora szignifikánsan magasabb volt, mint azoké a pácienseké, 

akik nem szenvedtek ebben a társbetegségben (33,5 + 8,2 év versus 29,1 + 6,4 év,         

p = 0,034), és náluk a diabetes időtartama is szignifikánsan hosszabb volt (26,2 + 8,9 év 

versus 20,2 + 6,7 év, p = 0,006). A diabetes manifesztálódásának idején mindkét 

csoport hasonló életkorú volt (7,3 + 4,7 versus 8,9 + 4,1 év). 
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„Késői” szövődmények  

Retinopathiáról 28 beteg (19,3%) számolt be, 8 férfi és 20 nő (p = 0,11). A 

retinopathiások szignifikánsan idősebbek (33,5 + 6,0 év versus 28,5 + 6,5 év, p = 0,001) 

voltak, hosszabb betegségtartammal (24,3 + 7,5 év versus 19,8 + 6,7 év, p = 0,002). 

Neuropathiáról mindössze 5 (3,4%) beteg küldött információt. 

Nephropathiáról 2 beteg (1,4%) tudósított. Microalbuminuria 5 beteg (3,4%) válaszai 

között szerepelt, tehát összesen 7 beteg (4,8%) tudott veseérintettségéről. 

Hypertonia miatt 24 beteg (16,6%) állt kezelés alatt. A hypertoniások idősebbek (32,8 + 

7,3 év versus 28,8 + 6,4 év, p = 0,006) voltak és diabetesük későbben manifesztálódott 

(10,4 + 3,9 év versus 8,4 + 4,1 év, p = 0,028). A diabetes fennállásának időtartamában 

nem volt szignifikáns különbség a hypertoniás és nem hypertoniás csoport között (22,3 

+ 8,8 év versus 20,3 + 6,7 év, p = 0,21). 

A comorbiditás és a késői szövődmények prevalenciáját az 19. táblázatban foglaltuk 

össze. 

 

19.  táblázat: Az autoimmun comorbiditas és a vascularis komplikációk 

prevalenciája gyermekkorban diagnosztizált fiatal felnőtt diabeteses betegekben 

 

autoimmun comorbiditas 

és vascularis komplikációk 

százalékos előfordulás 

Coeliakia 6,2% 

Thyreoidea autoimmunitás 7,6% 

Retinopathia 19,3% 

Neuropathia 3,4% 

Vesebetegség 4,8% 

Hypertonia 16,6% 

 

Megbeszélés 

Az autoimmun szervspecifikus comorbiditas epidemiológiáját illetően két hazai 

gyermekdiabetológus munkacsoport is végzett felméréseket, amelyek alapján az 

autoimmun pajzsmirigybetegségek és a coeliakia hazai pont-prevalenciája a nemzetközi 

irodalmi adatokhoz (Kordonouri és mtsai 2005) hasonlónak adódott. Ismeretesek olyan 

esetek is, ahol a diabeteshez további két autoimmun szervspecifikus betegség társult   
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(H. Nagy és mtsai 2010). A Budapesti I. számú Gyermekklinikán és a                              

Pécsi Gyermekklinikán szerológiai szűrővizsgálatot, (EmA - endomysium-ellenes 

autoantitest), követő vékonybél-biopsziás vizsgálattal (4,6 illetve 8 éves diabetes tartam 

után) a diabeteses gyermekek 8,3% illetve 5,1%-ban sikerült coeliakiát kimutatni (Arató 

és mtsai 2003, Rózsai és mtsai 2002). Ugyanezek a munkacsoportok (Rózsai és mtsai 

2001, Körner és mtsai 2008) szerológiai szűréssel (thyreoglobulin- és thyreoidea 

peroxidase-ellenes autoantitestek) az esetek mintegy egynegyedében mutattak ki 

pajzsmirigy autoimmunitást, de a hormonvizsgálatokkal is igazolt pajzsmirigy betegség 

ennél lényegesen ritkábban fordult elő (0,8% illetve 7,2%). A legutóbb közölt budapesti 

felmérésben pedig a diabeteses gyermekek 0,95%-a szenvedett hyperthyreosisban és 

1,9%-a hypothyreosisban (Derzbach és mtsai 2012). 

A gyermekkorban manifesztálódó 1-es típusú diabetessel társuló egyéb 

szervspecifikus autoimmun betegségek hazai epidemiológiájáról, elsősorban a 

thyreoidea autoimmunitás és a coeliakia előfordulásáról azonban a felnőttkori, 

reprezentatív populációs vizsgálatról nincs tudomásunk. A kérdőíves vizsgálat adatai 

szerint a diabetes két évtizedes fennállása után a coeliakia és az autoimmun 

pajzsmirigy-betegség pont prevalenciája (6,2% és 7,6%) hasonló volt a fent idézett két 

gyermekkori felmérés prevalenciájához. Lényeges azonban hozzátenni, hogy a 

gyermekkori prevalencia adatok a teljes gondozott diabeteses populációra kiterjedő 

szerológiai szűrővizsgálat eredményei, kérdőíves felmérésünkben pedig manifeszt, 

diétázó illetve hormonpótló kezelésben részesülő betegekről van szó. Ezeket az adatokat 

tehát mintegy „minimum prevalenciának” tekinthetjük, mert aktív szűrővizsgálattal 

valószínűleg további esetek kerülnének felismerésre. Ezt a feltételezést erősíti az a 

megfigyelés is, hogy az idézett gyermekkori szűrővizsgálatokban a 

biopsziával/hormonvizsgálattal igazolt esetek jó része tünetmentes volt.  

A coeliakiás és thyreoidea autoimmun-beteg diabeteses kohorszban a prevalencia 

felmérésen túl további érdekes megfigyeléseket tettünk.  

A coeliakia kohorsz - hasonló életkor és diabetes tartam mellett - a diabetes 

diagnózis időpontjában jóval fiatalabb (mindössze mintegy feleannyi éves) volt, mint a 

felszívódási zavarban nem szenvedő csoport. Ez a jelenség, ha kisebb mértékben is, az 

EMA szűréssel végzett korábbi pécsi vizsgálatban is észlelhető volt (Rózsai és mtsai 

2002) de felnőtt kohorszban - tudomásunk szerint - még nem írták le. 
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Az autoimmun pajzsmirigy comorbiditásban szenvedő fiatal felnőtt diabetesesek 

többsége nő volt, életkoruk magasabb és diabetes időtartamuk szignifikánsan hosszabb 

volt, mint a pajzsmirigybetegségben nem szenvedőké. Ez a megfigyelés megfelel a 

nemzetközi irodalmi adatoknak (Kordonouri és mtsai 2005). 

Nincsenek publikált hazai adataink arról sem, hogy a gyermekkorban felismert 

diabetesesekben mikor és milyen arányban jelentkeznek a felnőttkorban klinikailag 

szignifikáns (tehát nem preklinikai) micro- (és macro-) vascularis szövődmények 

(Halmos és Jermendy 1999).  

Néhány országban és régióban, például Svédországban és az Egyesült Államok egyes 

központjaiban, ahol évtizedek óta megbízható regiszterek (kórházi, mortalitási, dialysis 

stb.) állnak rendelkezésre, több felmérés is történt. E közlemények többsége (de nem 

mindegyike) arról számolt be, hogy az elmúlt évtizedekben a szövődmények 

előfordulása csökkenő tendenciát mutat (Pambianco és mtsai 2006, Svensson és mtsai 

2006). A javulást többek között az otthoni vércukor-monitorozás elterjedésének, új 

insulin-készítményeknek, az insulin-penek és pumpakezelés elterjedésének és a 

hatékonyabb páciens-edukációnak tulajdonítják. Hozzájárulhatott ehhez az ACE- 

(angiotensin-konvertáló enzim) gátlók bevezetése is hypertoniás illetve 

microalbuminuriás pácienseknél. Mindezek a therapiás változások az utóbbi 20-25 

esztendőben fokozatosan kerültek bevezetésre. Az eredmények kiértékelésénél és az 

egyes vizsgálatok eredményeinek összehasonlításakor tehát fontos figyelembe vennünk, 

hogy a vizsgált populáció milyen „diagnózis kohorszot” reprezentál, azaz mely naptári 

éveket öleli fel az a periódus, amelyben a vizsgált betegeket diagnosztizálták (Soltész 

2008). Kérdőívet az 1965 és 2000 közötti években diagnosztizált páciensek kaptak - lsd. 

módszerek). Eredményeinket tehát pontosabban úgy fogalmazhatjuk meg, hogy ebben a 

diagnózis kohorszban átlagosan 20 éves diabetes tartam után mintegy 19,3%-ban 

találtunk retinopathiat, 4,8%-ban veseérintettséget és 3,4%-ban neuropathiát. A 

pittsburgh-i 30 éves követéses vizsgálatban, a hazaihoz leginkább hasonló diagnosztikus 

kohorszban (1975-80) a szövődmények előfordulása 20 éves diabetes tartam után a 

retinopathiát illetően a fenti adatokkal komparabilis volt (proliferatív retinopathia 

26,5%). A neuropathia (10%) és a nephropathia (20%) előfordulása viszont gyakoribb 

volt az általunk észleltnél (Pambianco és mtsai 2006).  
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Joggal feltételezhető, hogy miután nem szűrővizsgálatokkal felderített, hanem a 

páciensek által jelentett előfordulásról van szó, valójában nálunk is gyakoribbak ezek a 

szövődmények, tehát helyesebb, ha óvatosan, ebben az esetben is, quasi „minimum 

prevalenciáról” beszélünk. Ugyanakkor azt is érdemes megemlíteni, hogy egy, a 

közelmúltban végzett svéd felmérés azt találta, hogy gyermekkorban diagnosztizált 

diabeteses betegekben átlagosan 21 éves diabetes tartam után (1977-2003 diagnózis 

kohorsz) a végstádiumú vesebetegség előfordulása mindössze 0,7% volt (Svensson és 

mtsai 2006). Itt jegyezzük meg, hogy a mortalitás szempontjából legfontosabb 

szövődmény, a klinikailag is manifeszt nephropathia kialakulása döntően 20-30 év 

diabetes időtartam után várható. 

A következő két táblázatban összefoglaltuk az irodalomban található követéses 

vizsgálatokat (20. és 21. táblázat). 

 

20. táblázat: A nephropathia prevalenciája gyermekkorban diagnosztizált                  

1-es típusú diabeteses fiatal felnőttekben 

 

hely diagnózis 

kohorsz 

diabetes 

tartam (év) 

prevalencia  

(%) 

referencia 

Norvégia 1973-1982 24 7,8 Skivarhaug és 

mtsai 2006 

Pittsburgh 1975-1980 30 20 Pambianco és 

mtsai 2006 

Svédország 1977-2003 21 0,7  

(végstádium) 

Svensson és 

mtsai 2006 

Olaszország 1981-1992 19,7 7,0 Salardi és mtsai 

2012 

Dél-

Magyarország 

1965-2000 20,1 4,8 H. Nagy és mtsai 

2012 
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21. táblázat: A retinopathia prevalenciája gyermekkorban diagnosztizált 1-es típusú 

diabeteses fiatal felnőttekben 

 

hely diagnózis 

kohorsz 

diabetes 

tartam (év) 

prevalencia  

(%) 

Referencia 

Pittsburgh 1975-1980 30 26,5 Pambianco és 

mtsai 2006 

Olaszország 1981-1992 19,7 40 (enyhe) 

15 (kp. súlyos) 

Salardi és mtsai 

2012 

Dél-

Magyarország 

1965-2000 20,1 19,3 H. Nagy és mtsai 

2012 

 

Az eredmények közvetlenül nehezen összehasonlíthatók. Egyrészt a diagnózis 

dátuma (intervalluma) különböző volt, másrészt a vizsgálatok egy része nem 

„population-based”, hanem egy-egy központ valószínűleg többé-kevésbé szelektált 

beteganyagát foglalta magában. A retinopathiát illetően további nehézséget jelent a 

háttér és proliferatív retinopathia besorolása, illetve a vizsgáló módszerek 

különbözősége (fundus photographia illetve szemtükörrel történő szemfenék vizsgálat). 

Fontos további tényező lehet a glycaemiás szint különbözősége és a legutóbbi olasz 

vizsgáló által (Salardi és mtsai 2012) felvetett étkezési szokások eltérése.  

Betegeink mintegy hatoda (16,6%) számolt be hypertoniáról. Ők szignifikánsan 

(mintegy négy évvel) idősebbek voltak a nem hypertoniásoknál és diabetesük 2 évvel 

későbben manifesztálódott. Hazai hasonló adatokról nincs tudomásunk, egy friss 

külföldi felmérés felnőttkorban diagnosztizált 1-es típusú diabeteses betegek mintegy 

30%-ban írt le hypertensiot (vérnyomás >130/80 Hgmm) (Chillarón és mtsai 2011). 

Hazánkban először Vincze és munkatársai 1990-ben számoltak be gyermekkorban 

diagnosztizált diabetesesek fiatal felnőttkorban kialakuló microangiopathiás 

szövődményeiről. 40 páciensben végzett fluorescein angiographiával kimutatták, hogy 

pubertáskorban még csak korai szemfenéki értüneteket mutató betegeknél néhány évvel 

később már nagy számban alakult ki háttér-retinopathia. Ennél hosszabb ideig tartó 

követéses vizsgálatról nem tudunk, legjobb tudomásunk szerint vizsgálatunk az első 

hazai kérdőíves felmérés, ami a gyermekkorban manifesztálódó diabeteses betegek 
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comorbiditásának és szövődményeinek epidemiológiájáról számol be átlagosan 20 éves 

diabetes tartam után. A vizsgálat további értéke az, hogy viszonylag nagy 

betegpopulációt felölelve, négy dél-magyarországi megyében történt, több évtizedes 

diabetológia tradícióval rendelkező gondozóközpontokban és a területen élő teljes 

gyermek diabeteses populációt („population-based”) bevonta a vizsgálatba. 

A vizsgálat néhány körülmény miatt azonban csak bizonyos óvatossággal 

értékelhető. A kérdőíves vizsgálatok egyik általános korlátja, a viszonylag szerény 

válaszadási arány, az úgynevezett „selection bias” jelenség miatt, torzíthatja az 

eredményeket. Ezt lényegesen kompenzálhatta az, hogy a kérdőívre válaszoló és azt 

válasz nélkül hagyó személyek életkora, neme, életkora a diagnózis idején, és diabetes 

tartama hasonló volt. Orvosi dokumentáció hiányában nem volt adatunk a páciensek 

glycaemiás helyzetéről, valamint a társbetegségek és a szövődmények fennállását és 

súlyossági fokát illetően sem rendelkeztünk konkrét orvosi leletekkel/laboratóriumi 

adatokkal. 

 

Irodalomjegyzék 
 

Arató, A., Körner, A., Veres, G. és mtsai.: Frequency of coeliac disease in Hungarian 

children with type 1 diabetes mellitus.  

European Journal of Pediatrics, 2003, 162, 1-5. 
 

Chillarón, J. J., Sales, M. P., Flores-Le Roux, J. A. és mtsai.: Insulin resistance and 

hypertension in patients with type 1 diabetes.  

Journal of Diabetes Complications, 2011, 25, 232-236.  
 

Derzbach, L., Tóth-Hein, P., Madácsy, L. és mtsai.: Pajzsmirigy betegségek 

gyermekkori 1-es típusú diabéteszben. 

Gyermekgyógyászat, 2012, 63, 152-156.  
 

Halmos, T., Jermendy, Gy (szerk).: Diabetes mellitus. Második kiadás, Medicina, 1999. 
 

H. Nagy, K., Lukács, K., Sipos, P. és mtsai.: Type 1 diabetes associated with 

Hashimoto’s thyroiditis and juvenile rheumatoid arthritis:a case report with clinical and 

genetic investigation.  

Pediatric Diabetes, 2010, 11, 579-582. 

 

H. Nagy, K., Rózsai, B., Kürti, K. és mtsai: Autoimmun komorbiditás és microvasculáris 

szövődmények gyermekkorban diagnosztizált 1-es típusú diabeteses fiatal felnőttekben 

20 éves betegségtartam után. 

Orvosi Hetilap, 2012, 6, 222-226. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chillar%C3%B3n%20JJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21601483##


107 

Kordonouri, O., Hartmann, R., Deiss, D. és mtsai.: Natural course of autoimmune 

thyroiditis in type 1 diabetes: association with gender, age, diabetes duration, and 

puberty.  

Archives of Disease in Children, 2005, 90, 411-414. 

 

Körner, A., Tóth-Hein, P., Dezső, A. és mtsai.: Pajzsmirigy autoimmunitás előfordulása 

diabéteszes gyermekekben. 

Orvosi Hetilap, 2008, 149, 401-406. 

 

Pambianco, G., Costacou, T., Ellis, D. és mtsai.: The 30-year natural history of type 1 

diabetes complications.  

Diabetes, 2006, 55, 1463-1469. 

 

Rózsai B., Soltész, Gy.: Thyreoidea-autoimmunitás diabeteses gyermekekben. 

Gyermekgyógyászat, 2001, 52, 342-349. 

 

Rózsai, B., Kozári, A., Hermann, R. és mtsai.: Associated autoimmunity in type 1 

diabetic children.  

Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 2002, 15 (Suppl. 4), 1067. 

 

Salardi, S., Porta, M., Maltoni, G. és mtsai.: Infant and toddler type 1 diabetes: 

complications after 20 years' duration. 

Diabetes Care, 2012, 35, 829-833.  

 

Skrivarhaug, T., Bangstad, H. J., Stene, L. C. és mtsai.: Low risk of overt nephropathy 

after 24 yr of childhood-onset type 1 diabetes mellitus (T1DM) in Norway. 

Pediatric Diabetes, 2006, 7, 239-246. 

 

Soltész, Gy.: Is the dark cloud of vascular complications for diabetic children lifting?  

Acta Paediatrica, 2008, 97, 398-399. 

 

Svensson, M., Nyström, L., Schön, S. és mtsai.: Age at onset of childhood-onset type 1 

diabetes and the development of end-stage renal disease.  

Diabetes Care, 2006, 29, 538-542.  

 

Vincze, P., Madácsy, L., Barkai. L.: Diabeteses microangiopathia vizsgálata 

gyermekkortól követett inzulin-dependens fiatal felnőtt betegeken. 

Magyar Belorvosi Archívum, 1990, 43, 199-204. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Salardi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22323415
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Porta%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22323415
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maltoni%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22323415
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22323415##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Skrivarhaug%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17054444
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bangstad%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17054444
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stene%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17054444
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17054444##


108 

IV. Összefoglalás/Új megállapítások 

 

1.) Egy dunántúli (Baranya) és egy kelet-magyarországi (Békés) megyében 

hasonlónak találtuk a gyermekkori 1-es típusú diabetes incidenciáját és az elmúlt két 

évtized incidencia-trendjét. Munkánkból azt a következést vonhatjuk le, hogy 

Magyarországon a gyermekdiabetes incidenciájának valamint incidencia-trendjeinek 

regionális összehasonlításához a megyéknél nagyobb regiók adatainak elemzése 

szükséges, és az évről évre megfigyelhető ingadozás miatt az incidencia trendek 

megítélése csak több évtizedes megfigyelés során lehetséges. 

 

2.) Ötéves (2006-2010) Békés megyei retrospektív vizsgálattal mértük fel a 

diabeteses ketoacidosis prevalenciáját és a foglaltuk össze a kezelési tapasztalatokat. 

a.) Az úgynevezett „prezentációs ketoacidosis” prevalenciája 25 % volt, azaz az új 

diabeteses gyermekek egy negyede csak késve, súlyos, ketoacidoticus állapotban került 

kórházi ellátásra. Ez a sajnálatosan magas prevalencia megfelel a nemzetközi és korábbi 

hazai adatoknak és felhívja a figyelmet a teendőkre. Csak a laikus közönség (szülők, 

pedagógusok) és a nem specialista orvosok (iskolaorvosok, háziorvosok, házi 

gyermekorvosok) „érzékenyítése” révén remélhető javulás. Az iskolai és egyetemi 

(pedagógusok) biológiai oktatás integráns részévé kellene tenni a gyakori és krónikus 

gyermekbetegségek, köztük a diabetes tüneteinek tanítását. További javulást hozhatnak 

ismeretterjesztő előadások, a tüneteket bemutató poszterek (piktogramok), és média-

kampányok is, amelyek hatásosságát külföldi példák bizonyítják. 

b.) A már gondozott diabeteses gyermekekben - tudomásunk szerint első hazai 

populációs-felmérésként - a diabeteses ketoacidosis prevalenciáját 5,1%-osnak találtuk. 

 

3.) Az ezredfordulót követő első évtizedben - hazánkban elsőként írtuk le - a 

pregestatios és gestatios diabeteses anyák újszülöttjeiben az anyai diabetes magzati és 

perinatalis következményeit. 

a.) A csecsemők ötöde nagy súlyú (> 90 percentilis) újszülött volt. 

b.) Igen nagy százalékban észleltünk postnatalis adaptációs zavarokat. 

Hypoglycaemiát (vércukor < 2,6 mmol/l) az esetek 39%-ában, hypocalcaemiát        
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17%-ában, hyperviscositást (vénás haematocrit > 65%) 23%-ban, hyperbiliruminémiát 

33%-ban találtunk. Az újszülöttek 13%-a szenvedett el asphyxiát, szülési sérülést pedig 

12 újszülött (10%). 

c.) Összesen 22 esetben (17%) észleltünk valamilyen fejlődési rendellenességet, 

súlyos fejlődési rendellenesség az esetek 4%-ában fordult elő (műtéti megoldást igénylő 

kamrai septum defektus 3 esetben, kétoldali cheilognathopalatoschisis 1 esetben, 

multiplex fejlődési rendellenesség /VACTERL asszociáció/ 1 esetben). 

Adataink, megerősítve a nemzetközi megfigyeléseket, a foetalis macrosomia, a 

fejlődési rendellenességek és az adaptációs zavarok gyakori előfordulásáról számolnak 

be és felhívják a figyelmet a további teendőkre. 

A komplikációk, amelyek a diabetesszel hozhatók összefüggésbe, optimális 

terhességi diabetes-gondozással - elméletileg - megelőzhetők. Szorosabb preconcep-

cionalis glycaemiás kontrol és a normoglycaemiához közeli vércukorszinteket biztosító 

terhesség alatti gondozástól remélhető a magzati és perinatalis szövődmények 

csökkenése. 

 

4.) Egy transiens neonatalis diabeteses újszülött betegünk esetét mutattuk be, akinél a 

jellegzetes dysmorphiás tünetek és a családvizsgálat alapján elvégzett karyotípus 

meghatározás és egyéb genetikai vizsgálatok kiegyensúlyozatlan chromosoma 

rendellenesség (46,XX,der(13)t(6;13)(q24;q?) és paternalis uniparentalis isodisomia 

fennállását igazolták. 

 

5.) Három genetikai polimorfizmus vizsgálatával elsőként írtuk le az 1-es típusú 

diabetes - autoimmun thyreoiditis - juvenilis rheumatoid arthritis szervspecifikus auto-

immun-triász genetikai hátterét és egy kevésbé ismert baktérium potenciális aetio-

pathogenetikai szerepét. 

a.) HLA gének 

A gyermek a magyarországi népességben kifejezetten protektívnek leírt HLA 

polimorfizmust hordozza (HLA DRB1*0401-DQA1*03-DQB1*0301/(DR14)-

DQB1*0503). 

 

 



110 

b.) Nem HLA gének 

A CTLA4 polimorfizmust illetően betegünk az AG heterozygota genotípus, a 

PTPN22 SNP vizsgálat alapján pedig a CT heterozygota genotípus hordozójának 

bizonyult.   

Vizsgálataink adalékot szolgáltattak az 1-es típusú diabetes genetikai hátteréhez.  

Ebben a triászban már a korai életkorban kialakult a diabetes és további két 

szervspecifikus autoimmun betegség annak ellenére, hogy a gyermek „protektív” HLA 

genotípus hordozója. A vizsgált két nem-HLA gén SNP polimorfizmusa 

hozzájárulhatott mind a diabetes, mind a thyreoida autoimmunitás és a rheumatoid 

arthritis kialakulásához. 

 

c.) MAP és autoimmunitás 

Betegünk és szülei véréből - amerikai kollaborációban - sikerült kitenyésztenünk a 

Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) kórokozót, ami az irodalmi adatok 

alapján felveti a MAP autoimmunitást provokáló szerepét ebben a hármas 

szervspecifikus autoimmun társulásban. 

 

6.) Két 1-es típusú diabetes-thyreoidea autoimmunitás-Addison kór triász (APS2) 

eset klinikai elemzésével elsők között hívtuk fel a figyelmet arra, hogy a thyreoidea 

autoimmunitással társuló gyermekkori diabetesben jelentősen megnő a mellékvese-

elégtelenség rizikója. Rendszeres szűrővizsgálatok (ACTH, cortisol, autoantitestek) 

szükségesek az életveszélyes comorbiditas korai felismerése érdekében. 

 

7.) Elsőként írtuk le az 1-es típusú gyermekkori diabetes-insulinallergia-Crohn 

betegség asszociációt és esetleírásunkkal megerősítetük azt az irodalmi megfigyelést, 

hogy a folyamatos subcutan insulin-infúziós kezelés hatékonyan alkalmazható az 

insulinallergia kezelésére. 

 

8.) Magyarországon elsőként mértük fel (kérdőíves vizsgálattal) a gyermekkorban 

manifesztálódó 1-es típusú diabetes 20 éves fennállása után a comorbiditas és a 

microvascularis szövődmények valamint a hypertonia prevalenciáját. Vizsgálatunk 
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viszonylag nagy betegpopulációt felölelve, négy dél-magyarországi megyében történt, 

több évtizedes diabetológiai tradícióval rendelkező gondozóközpontokban és a területen 

élő teljes gyermek diabeteses populációt („population-based”) bevonta a vizsgálatba. 

a.) Coeliakiát az esetek 6,2%-ban találtunk.  

b.) Coeliakiával szövődött esetekben a diabetes szignifikánsan fiatalabb életkorban 

manifesztálódott. 

c.) Autoimmun thyreoidea betegség a betegek 7,6%-ában fordult elő.  

d.) A thyreoidea autoimmun comorbiditással élő diabeteses betegek életkora 

magasabb és diabetes időtartamuk szignifikánsan hosszabb volt, mint a 

pajzsmirigybetegségben nem szenvedőké. 

e.) A microvascularis szövödmények közül retinopathiáról a betegek egyötöde, 

neuropathiáról a páciensek 3,4%-a, veseérintettségről 4,8%-a tudósított. 

f.) Hypertoniáról a diabetesesek egy hatoda számolt be. 
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értelemben társam immáron húsz éve úgy vezényli a család életét a háttérben, hogy 

én, amikor szükséges, teljes emberként a munkámra koncentrálhassak. Csak 

remélhetem, hogy tudja: minden pillanatban hálás vagyok ezért. 

Köszönetet mondok Molnár Györgyné főtanácsosnak, a KSH munkatársának, aki a 

háttérnépességi adatokat bocsájtotta rendelkezésemre. 

A Magyar Diabetes Társaság PhD ösztöndíjjal, a Békés megyei Képviselőtestület 

„Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programjának” keretén belül támogatta a 

vizsgálatokat, illetve az értekezés elkészítével kapcsolatos kiadásokat.  

Dr. Thomas Dow, a Wisconsini Egyetem kutatója végezte páciensünk és 

hozzátartozói vérmintáiból a Mycobacterium Avium Paratuberculosis (MAP) 

vizsgálatokat.  

  

 

 


