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2017. OKTÓBER 5. (CSÜTÖRTÖK)
POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS

09:00 – 16:00 Regisztráció

10.00 – 10.15 Megnyitó

10:15 – 11:00 Újdonságok a hepatológiában
Bódi Piroska
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, Gyula

11:00 – 11:45 Újdonságok a gasztroenterológiában
Szűcs Dániel
SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged

11:45 – 12:00 Diszkusszió

12:00 – 13:00 Ebéd

13:00 – 14:00 Pancreas érintettség mucoviscidosisban- klinikum és genetika 
Lásztity Natália
Heim Pál Gyermekkórház, Budapest
Kalmár Tibor
SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged

14:00 – 14:30 Nutríció
Decsi Tamás
PTE ÁOK Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs

14:30 – 15:00 Kávészünet

15:00 – 16:00 Normál mikrobiom
Arató András
Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

   A mikrobiom kóros változása gasztroenterológiai kórképekben 
Kocsis Béla
Semmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Budapest

18.00–tól  Vacsora

19.00 – 20.00 Vezetőségi ülés
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2017. OKTÓBER 6. PÉNTEK
8:00 – 17:00 Regisztráció

9.00 – 9.20 Megnyitó
Széll Márta
Tudományos - és Külkapcsolati Dékánhelyettes
Bereczki Csaba
Intézetvezető Egyetemi Docens

09:30 – 10:45 Vendég előadói referátumok
Üléselnökök: Arató András, Tárnok András, Veres Gábor

   New therapies for Gastrointestinal motility disorders
Nikhil Thapar
UCL Great Ormond Street Institute of Child Health

   Celiac disease at the transition from adolescence to adulthood
Heinz Hammer
Internal Medicine and Gastroenterology, Medical University Graz, Austria

10:30 – 10:45 Diszkusszió

10:45 – 11:15 Kávészünet

11:15 – 12:15 Nutricia szimpózium
Üléselnök: Veres Gábor

   Mikrobiom, a bélbaktériumok változása allergia esetén 
Arató András
Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

   A GOS/FOS szerepe a bélbaktériumok életében, a helyes bélflóra 
kialakításában
Cseh Áron
Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

   Az allergiás tünetek bemutatása, osztályozása, kezelési javaslatok
Nemes Éva 
DEKK Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen

   Allergia 1 év felett, tünetek, szükségletek változása 
Karoliny Anna
Heim Pál Gyerkmekkórház, Budapest

12:15 – 13:15 Nutríció
Üléselnökök: Polgár Marianne, Sólyom Enikő, Várkonyi Ágnes, Decsi Tamás

   A kisgyermekkori vas és D-vitamin hiány okai és megelőzése, új kutatási 
eredmények
Szabó András
Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

   Az alultápláltság hatása daganatbeteg gyermekek túlélésére a debreceni 
gyermek onko-hematológiai központban
Kadenczki Orsolya, Kiss Csongor
DEKK Gyermekgyógyászati Intézet, Hematológiai-onkológiai nem önálló Tanszék, Debrecen
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   Tapasztalataink onko-hematológiai betegek tápláltsági állapotának 
felmérésére javasolt különböző szűrő módszerek alkalmazásával
Tomsits Erika, Czuppon Krisztina, Csóka Mónika, Garami Miklós, Kovács Gábor
Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

   Kezdeti tapasztalataink a hemato-onkológiai betegek körében használt 
testösszetétel méréssel
Tiszlavicz Lilla Györgyi, Gavallér Gabriella, Szűcs Dániel 
SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged

   A táplálékallergiák prognosztikai megítélése a komponens alapú allergén-
meghatározás segítségével
Hidvégi Edit
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest

   A PRO JUNIOR vizsgálat
Karoliny Anna1, Kovács Ákos2, Réthy Lajos Attila3

1Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórháza, 2Semmelweis Egyetem Családorvosi 
Tanszék, 3NEFI-Gyermekegészségügyi Igazgatóság

13:15 – 14:15 Ebéd

14:15 – 16:00 Coeliakia + varia
Üléselnökök: Bodánszky Hedvig, Csoszánszki Noémi, Korponay-Szabó Ilma, 
Schultz Károly

   A coeliákiához asszociált bőrgyógyászati kórképek és a nem-coeliákiás glutén 
szenzitivitás 
Sárdy Miklós
Semmelweis Egyetem, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest

   A coeliakia hajlamosító tényezőinek sejtszintű vizsgálata
Korponay-Szabó Ilma1, Tóth Boglárka2, Gyimesi Judit3, Barta Tóth Beáta2,  
Elek Rita2, Király Róbert2, Fésüs László2

1Heim Pál Gyermekkórház Coeliakia Centrum, Budapest és Debreceni Egyetem 
Gyermekgyógyászati Intézet, 2Debreceni Egyetem Biokémiai és Molekuláris Biológiai 
Intézet, 3Heim Pál Gyermekkórház Coeliakia Centrum, Budapest

   A coeliakia jelenlegi diagnózisa. Mit tesznek a magyar háziorvosok?
Gyimesi Judit, Korponay-Szabó Ilma
Heim Pál Gyermekkórház Coeliakia Centrum, Budapest, 

   Szükséges-e ferritin vizsgálat a coeliakia megállapításakor? A mai diagnózisok 
összehasonlítása történelmi kontrollokkal
Sági Viktória IV. éves oh.1, Gyimesi Judit1, B. Kovács Judit2, Lőrincz Margit2,  
Nagy Anikó2, Korponay-Szabó Ilma1

1Heim Pál Gyermekkórház Coeliakia Centrum, Budapest, 2Heim Pál Gyermekkórház 
Gasztroenterológiai és Nephrológiai Osztály, Budapest

   Van-e jelentősége a csontdenzitás mérésének coeliakias gyermekeknél?
Balogh Márta, Csákváry Violetta, Bárány Zsuzsanna, Nagy Eszter,  
Balikóné Gudics Anita, Oroszlán György
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály, 
Szombathely
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   Bélelzáródás gluténtől, avagy mindig gondoljunk a cöliákiára
Sándor Laura1, Cseh Áron2, Veres Gábor2

1Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház, Szolnok, 2Semmelweis Egyetem I. Sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

   Veleszületett nyelőcső atresiás gyermekek posztoperatív utókezelése
Guthy Idikó1, Szegedi László2, Sasi-Szabó László 3, Kadenczki Orsolya4, 
Ujvári Anett1

1Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza, Gyermekosztály, 2Jósa András Oktatókórház, 
Nyíregyháza, I. Belgyógyászat; 3DEOEC Gyermeksebészeti Klinika, 
4DEOEC Gyermekklinika, Debrecen 

   Új szemlélet kialakítása az oesophagus atresia miatt operált gyermekek 
hosszú távú gondozásában
Antal Zsuzsanna, Tallós Zsuzsa, Müller Katalin, Tóbi Luca, Kálmán Attila
Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

   Eosinophil oesophagitis - Egy ritka betegség, vagy mégsem?
Császár Ilona, Veres Gábor
Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

   Purpura nélküli meléna, mint a Schönlein-Henoch purpura első tünete: 
Esetismertetés
Dohos Dóra, Kálmán Dóra, Boros Kriszta Katinka, Béres Nóra, Veres Gábor
Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

   Amikor a gyomorvérzés hátterében egy ritka kórok igazolódik - 
Esetbemutatás
Hercsuth Magdolna, Szabados Karina, Gergely Anita, Czelecz Judit
MRE Bethesda Gyermekkórháza, Budapest

   Mit tehetünk ha, nem eszik a csecsemő? A Koragyermekkori Evés-Alvászavar 
Ambulancia bemutatása két eset kapcsán.
Scheuring Noémi, Karoliny Anna, Lőrincz Margit
Heim Pál Gyermekkórház, Budapest

16:00 – 17:15 Hepatológia
Üléselnökök: Bódi Piroska, Nemes Éva, Dezsőfi Antal

   Progressziv Familiaris Intrahepatikus Cholestasis klinikuma 
Dezsőfi Antal
Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

   Progressziv Familiaris Intrahepatikus Cholestasis genetikája 
Balogh István
Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Genetikai Tanszék, Debrecen

   Familiáris intrahepatikus cholestasis (PFIC) miatt gondozott betegeink az 
elmúlt évtizedekben
Szabó Dolóresz1, Fodor Anna1, Vojnisek Zsuzsanna2, Szőnyi László3, Dezsőfi Antal1
1Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 2Rózsakert Medical 
Center, Budapest, 3King Faisal Specialist Hospital and Research Center, Riyadh, Saud Arabia 

   Sárgaság, és ami mögötte van… Ne elégedj meg az első válasszal!
Bódi Piroska1, Kovács Bernadett1, Horváth Imre2, Kövesdi József1

1BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Gyermekosztály, 2BMKK Pándy Kálmán Tagkórház 
Patológiai Osztály 
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   A máj érintettsége gyulladásos bélbetegségben a HUPIR alapján
Vojnisek Zsuzsanna1, Müller Katalin Eszter2, HUPIR csoport, Veres Gábor2

1Rózsakert Medical Center Budapest, 2I. Sz Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest 

   Újszülött- és csecsemőkori CMV-PCR vizsgálatok gastroenterologiai 
kórképekben
Takács Andrea1, Szűcs Dániel1, Vass Noémi1, Várkonyi Ágnes1, Terhes Gabriella2, 
Urbán Edit2

1SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged; 
2SZTE Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet, Szeged

   EBV vírus hepatitis gyermekkorban
Fodor Hanna Ágota1, Széchenyi Renáta2, Vass Andrea1, Vass Katharina1, 
Ruszinkó Viktória1, Kovács Márta1

1Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr, 
2Semmelweis Egyetem, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest 

   Non-compliance vagy terápia rezisztencia?
Kolozsvári Edina 1, Cseh Áron 2, Lippai Rita 2, Nagy Eszter3, Szabó Dolóresz2, 
Veres Gábor 2, Dezsőfi Antal 2

1Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, Gyula, 2Semmelweis Egyetem 
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, 3Markusovszki Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 

17:15 – 17:30 Kávészünet

17:30 – 18:30 Motilitás
Üléselnökök: Guthy Ildikó, Micskey Éva, Vass Noémi 

   Motilitási zavarok
Rosztóczy András
Szegedi Tudományegyetem, I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged

   Achalasia - up to date
Csoszánszki Noémi, Jenővári Zoltán
Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest 

   LES-GERD-EE-Barrett
Kadenczki Orsolya
DEKK, Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen

   Nyelészavar hátterében álló etiológiai tényezők kisdedkortól serdülőkorig
Sárvári Katalin, Szabó Eszter, Tokodi István, Simon Gábor,  Szabó Hajnalka
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár 

   Súlyos bélmotilitászavar hátterében felfedezett ganglioneuroblastoma
Pap Krisztina1, Garami Miklós2, Kovács Márta3

1Petz Aladár Meggyei Oktató Kórház, Győr, Gyermekosztály, 2Semmelweis Egyetem, 
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest 

   A hasi fájdalommal járó funkcionális gasztrointesztinális zavarok 
epidemiológiája tizenévesek körében
Major János1, Radó Krisztina2, Ádám Szilvia2

1SE Magatartástudományi Intézet, MRE Bethesda Gyermekkórháza, Budapest 
2SE Magatartástudományi Intézet, Budapest

18:30 – 18:45 Szekciók megbeszélései - 6 szekció

20:00   Vacsora
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2017. OKTÓBER 7. SZOMBAT
08:00 – 12:45 Regisztráció

08:00 – 08:30 IBD szekció megbeszélés

08:30 – 09:30 Közgyűlés, társasági beszámoló, vezetőség és elnök választás

09:30 – 09:45 Ferring Magyarország szimpózium 

   Probiotikumok szerepe a gyerekgyógyászati kórképekben - pro és kontra 
Cseh Áron 
Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

09:45 – 10:15 IBD I.
Üléselnökök: B. Kovács Judit, Kovács Márta, Szűcs Dániel

   A mikroRNS-223 szerepe a poli(adp-ribóz)polimeráz aktivációban Crohn-beteg 
gyermekekben
Béres Nóra Judit1, Kiss Zoltán1, Benkő Rita2, Lippai Rita1, Veres-Székely Apor3, 
Vannay Ádám3, Horváth Eszter M.2, Veres Gábor1

1Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 
2Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettan Intézet, Budapest, 
3MTA-SE, Gyermekgyógyászat és Nefrológia Kutatócsoport, Budapest

   Testösszetétel, fizikai aktivitás és életminőség fél éves követése gyulladásos 
bélbetegségben (IBD) szenvedő gyermekekben
Boros Kriszta Katinka, Müller Katalin Eszter, Cseh Áron, Arató András, 
Dezsőfi Antal, Veres Gábor
Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

   Crohn beteg gyermekek 1 éves infliximab kezelésének eredményei – a PIT-
STOP vizsgálat
Cseh Áron1, Müller Katalin Eszter1, Dezsőfi Antal1, Arató András1, Nemes Éva2, 
Tárnok András3, Vass Noémi4, Szűcs Dániel4, Kovács Márta5, Balogh Márta6, 
Lásztity Natália7, Veres Gábor1

1Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 2Debreceni Egyetem, 
Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika, Debrecen, 3Pécsi Tudományegyetem, 
Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs, 4Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert 
Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ, 
Szeged, 5Petz Aladár Megyei Oktatókórház, Győr, 6Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 
Szombathely, 7Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 

   Tranzíciós program ibd-ben – az első 3 év pécsi tapasztalatai
Tárnok András1, Caroline Otto2, Fehér Dorottya2, Gódi Szilárd3, Vincze Áron3, 
Farkas Kornélia4, Sarlós Patrícia5

PTE Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs, 2PTE Általános Orvostudományi Kar, Pécs, 
3PTE I. Belgyógyászati Klinika, Pécs, 4PTE Bioanalitikai Intézet, Pécs, 
5I. Belgyógyászati Klinika, Pécs 

10:15 – 10:45 AbbVie szimpózium
Üléselnök: Veres Gábor

   Tranzíció gyulladásos bélbetegségekben a felnőtt gasztroenterológus szemszögéből
Farkas Klaudia
Szegedi Tudományegyetem, I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged 

   Mit várhatunk a következő években? Újdonságok a PIBD konferenciáról 
Nemes Éva
DEKK, Gyermekgyógyászati Klinika, Debrecen 
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10:45 – 11:15 Kávészünet

11:15 – 12:40 IBD II.
Üléselnökök: Gárdos László, Molnár Tamás, Veres Gábor

   Az új biológiai terápiás szerek és helyük a gyulladásos bélbetegségben
Molnár Tamás 
Szegedi Tudományegyetem, I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged 

   A Crohn betegség perianalis szövődményéről és ellátásáról.
Nagy Ferenc, Molnár Tamás, Szepes Zoltán, Farkas Klaudia
SZTE I. Belgyógyászati Klinika, Szeged 

   Diagnosztikus gyakorlat változása gyermekkori IBD-ben az elmúlt 10 évben a 
HUPIR alapján
Müller Katalin Eszter, HUPIR Csoport, Veres Gábor
Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest 

   Motilitászavarok IBD-ben
Kovács Márta
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyermekosztály, Győr 

   Gyulladásos bélbetegségben szenvedő gyermekek és szüleik életminősége és 
mentális egészsége
Kató Szabolcs, Kadenczki Orsolya, Nemes Éva, Nagy Beáta Erika
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen

   Keratitis herpetica TNFa inhibitorral kezelt fiatal Crohn-betegben
Sutka Melinda1, Takács Lili2, Nemes Éva3, Palatka Károly4

Gyermekgyógyászati Körzet, Debrecen, 2Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Szemészeti 
Klinika, Debrecen, 3Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet, 
Debrecen, 4Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Gasztroenterológiai 
Tanszék, Debrecen 

   A véres széklet egy ritka oka gyermekkorban
Tél Bálint1, Rosta Ildikó2, Kálmán Attila1, Müller Katalin1, Sándor Laura1, 
Veres Gábor1

1Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 2Albert Schweitzer 
Kórház – Rendelőintézet, Csecsemő- Gyermekgyógyászati osztály, Hatvan

   Csecsemőkori véres széklet, normális gyarapodás. Lehet-e IBD?
Nagy Eszter1, Müller Katalin2, Cseh Áron2, Veres Gábor2

1Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely, 2Semmelweis Egyetem, 
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

   Crohn-beteg gyermek epigastriális hasi fájdalmának differenciáldiagnosztikája
Vicze Annamária, Cseh Áron, Veres Gábor
Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

12:45 – 13:45 Pancreas szekció
Üléselnökök: Balogh Márta Lásztity Natália, Tomsits Erika, Hegyi Péter

   Pancreatitis genetikai szűrése Magyarországon
Németh Balázs Csaba1, Párniczky Andrea2, Horváth Emese3, Hegyi Péter4

1SZTE ÁOK I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged, 2Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, 3SZTE 
ÁOK Orvosi Genetikai Intézet, Szeged, 4PTE ÁOK Transzlációs Medicina Intézet, Pécs 

   Út a hasi fájdalomtól a hasnyálmirigy-gyulladásig: PINEAPPLE vizsgálat 
Juhász Félix
Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest



14

   Az APPLE vizsgálat (Analysis of Pediatric Pancreatitis) eddigi eredményei 
Párniczky Andrea
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Transzlációs Medicina Intézet, 
Pécs; Heim Pál Gyermekkórház, Budapest

   A gyermekkori pancreatitis vizsgálata IBD-ben: az APRICOT vizsgálat 
(Analysis of Pediatric Pancreatitis in IBD. Clinical Observational Trial)
Veres Gábor1, Párniczky Andrea2, Hegyi Péter3

1Semmelweis Egyetem, I.Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 2Pécsi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Transzlációs Medicina Intézet; Heim 
Pál Gyermekkórház, Budapest, 3Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
Transzlációs Medicina Intézet, Pécs; Lendület Multidiszciplináris Kutatócsoport, Szeged

   Gyermekkori akut pancreatitis klinikai jellemzői és kezelése – prospektív 
multicentrikus kohortvizsgálat
Lásztity Natália1, Párniczky Andrea1, Mosztbacher Dóra2, Tóth Anna3, 
Demcsák Alexandra3, Szentesi Andrea2, Tokodi István4, Vass Ilona5, 
Czelecz Judit6, Andorka Csilla7, Veres Gárbor7, Guthy Ildikó8, Tomsits Erika9, 
Gárdos László10, Hegyi Péter2

1Heim Pál Gyermekkórház, 2Transzlációs Medicina Intézet, Pécsi Tudományegyetem, 
Általános Orvostudományi Kar, 3SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek 
Egészségügyi Központ, Szeged, ,4Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, 
Székesfehérvár, 5Gyermekklinika, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 6Bethesda Kórház, 
Budapest, 7Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 
8Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Kórház, Jósa András Oktatókórház, 
Nyíregyháza, 9Semmelweis Egyetem, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 
10Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg 

   Acut pancreatitis vagy nem specifikus amiláz/lipáz szérumszint emelkedés
Tokodi István, Guoth Gábor, Benn Orsolya
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Újszülött-Csecsemő-Gyermekosztály, 
Székesfehérvár 

   EPC/HPSG evidencián alapuló kezelési irányelvei gyermekkori hasnyálmirigy-
gyulladás kezelésére
Hegyi Péter1, Párniczky Andrea2, az EPC és HPSG konszenzus panel tagjai
1Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Transzlációs Medicina Intézet, 
Pécs; Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 
2Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Transzlációs Medicina Intézet; 
Heim Pál Gyermekkórház, Budapest

13:45   Díjak átadása, a kongresszus zárása

14:00   Ebéd
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Veleszületett nyelőcső atresiás gyermekek posztoperatív utókezelése ..............................................................................27
A coeliakia jelenlegi diagnózisa. Mit tesznek a magyar háziorvosok ? ............................................................................... 28
EPC/HPSG evidencián alapuló kezelési irányelvei gyermekkori hasnyálmirigy-gyulladás kezelésére ..................... 29
Amikor a gyomorvérzés hátterében egy ritka kórok igazolódik - Esetbemutatás ..........................................................30
A táplálékallergiák prognosztikai megítélése a komponens alapú allergén-meghatározás segítségével ................. 31
Út a hasi fájdalomtól a hasnyálmirigy-gyulladásig: PINEAPPLE vizsgálat .........................................................................32
Az alultápláltság hatása daganatbeteg gyermekek túlélésére a debreceni gyermek onko-
hematológiai központban ..................................................................................................................................................................33
LES-GERD-EE-Barrett ........................................................................................................................................................................ 34
A PRO JUNIOR vizsgálat ...................................................................................................................................................................35
 Gyulladásos bélbetegségben szenvedő gyermekek és szüleik életminősége és mentális egészsége..................... 36
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Javallat/alkalmazás:
	 Speciálisan	 a	 csecsemôk	 és	 kisgyermekek	 élet-
korából,	illetve	táplálkozásából	adódó	emésztési	
nehézségek	esetére	fejlesztették	ki.

	 Újszülött	kortól	adható
	 Kizárólagos	 táplálékként	 6	 hónapos	 korig,		
ha	a	csecsemôt	nem	szoptatják

	 Kiegészítô	 táplálékként	 6	 hónapos	 kortól		
a	tápszeres	a	táplálási	periódus	végéig

A hatályos európai elôírásoknak és magyar  
jogszabályoknak megfelelô mértékben tartalmaz 
hozzáadott:

	 Vitaminokat	
	 Ásványi	anyagokat
	 Nyomelemeket

Ára:
	 Nettó	termelôi	ára:		 1016 Ft	 +	5%	ÁFA
	 Nettó	nagyker	ára:		 1081 Ft	 +	5%	ÁFA
	 Bruttó	fogyasztói	ára:		 1397 Ft
	 Normatív,	25%-os	TB		
támogatás	mellett	térítési	díja:		 1048 Ft

A készítmény egyéb fontos tulajdonságai:
	 Speciális	lipid	összetétellel	rendelkezik,	amely	ter-
mészetes	tejzsíron	alapul.

	 Csökkentett	laktóz	tartalmú:	a Humana GI 87%-
kal kevesebb tejcukrot tartalmaz a tejalapú, 
anyatej-helyettesítô tápszerekben kötelezô 
legkisebb laktóz tartalomnál.	 (0,4	g/100	ml	fo-
gyasztásra	kész	tápszer)

	 Felbontott	(részlegesen	hidrolizált)	tejfehérjét	tartalmaz.
	 Hosszú	 szénláncú,	 többszörösen	 telítetlen	
zsírsavakat	 (LCP)	 tartalmaz	 (108	 mg/100g;		
14,6	mg/	100	ml	fogyasztásra	kész	tápszer)

	 Fehérje tartalma és aminosav összetétele a 
20/2008. (V. 14.) EüM szabályozásban, va-
lamint a hatályos EU parlamenti és tanácsi 
irányelvekben, rendeletekben meghatározott 
feltételeknek megfelelô.

	 1	 doboz	 tápszer	 porból	 2,22	 liter	 fogyasztásra	
kész	tápszer	készíthetô.
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HUMANA GI
speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer csecsemôk  

és kisdedek emésztési nehézségei esetére, újszülött kortól

A	csecsemô	legegészségesebb	tápláléka	az	anyatej.		
A	szoptatás	a	legegészségesebb	táplálási	mód.

A	speciális	–	gyógyászati	célra	szánt	–	tápszer	kizárólag	az	orvos	javasla-
tára,	orvosi	ellenôrzés	mellett,	a	használati	utasítás	szerint	alkalmazható.	
Alkalmazása,	ajánlása,	illetve	rendelése	elôtt	olvassa	el	a	termékek	cím-
kéin	feltüntetett	adhatósági	és	elkészítési	útmutatót!

Forgalmazza:
Valeant Pharma Magyarország Kft.
1025 Budapest, Csatárka út 82-84.
Telefon: +36 1 345 5900
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ÚJ SZEMLÉLET KIALAKÍTÁSA AZ OESOPHAGUS 
ATRESIA MIATT OPERÁLT GYERMEKEK HOSSZÚ TÁVÚ 

GONDOZÁSÁBAN 

Antal Zsuzsanna, Tallós Zsuzsa, Müller Katalin, Tóbi Luca, Kálmán Attila 
Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Cél
Az első sikeres nyelőcső egyesítést oesophagus atresiás (OA) újszülöttön Haight végezte 1941-ben. A 
túlélő betegek nagyobb számban napjainkban érik el az időskort, így nem meglepő, hogy szinte minden 
országból az utóbbi évtizedben jelentek meg az OA-s betegek hosszú távú morbiditásáról szóló felmérési 
adatok. Felmérésünkben az intézményünkben OA miatt operált gyermekek eddigi kezelését, jelen egészségi 
állapotát vizsgáltuk, eredményeinket összevetettük az irodalmi adatokkal, és ezek alapján új utánkövetési 
stratégiát dolgoztunk ki.

Anyag és módszer
Általunk összeállított kérdőívet küldtünk minden 1999 és 2016 között OA miatt operált betegünknek, 
melyben az eddigi kórházi illetve otthoni kezelésekre, fennálló tünetekre kérdeztünk rá.

Eredmények
Az adott időszakban 191 újszülöttet operáltunk OA miatt. Közülük a 169 primer, illetve 2 halasztott 
nyelőcsőcsonk egyesítő műtéten átesett beteget vizsgáltunk. Húszan ezen időszak alatt meghaltak. A 151 
betegből 102 volt telefonon vagy levélben elérhető, 58-an töltötték ki a kérdőívet (38,4%). Átlag életkoruk 
7,4 év volt (0,7-18,5 év). A válaszadók 71%-a élt már meg falatelakadást - felük több mint tízszer-, 29%-
nak vannak havi rendszerességgel diszfágiás panaszai (bukás, hányás, fájdalmas evés, köhögés, mellkasi 
fájdalom, nyelési nehézség, rossz lehelet), 28%-nál fordulnak elő 2 hónapnál sűrűbben felső légúti fertőzések. 
A tünetek előfordulási gyakorisága a nemzetközi közlemények adataival korrelál. A betegek 28%-nál történt 
endoszkópia anasztomózis striktúra vagy gastro-oesophagealis reflux gyanúja miatt, 22%-uk részesül 
jelenleg antireflux kezelésben, és 9%-uk esett át fundoplicatión. Míg összesen a betegek 64%-ának (37/58) 
vannak rendszeres panaszai (falatelakadás, diszfágia, légúti betegségek), több mint felüknél (20/37) eddig 
nem történt endoszkópos vizsgálat, gyógyszeres- vagy műtéti kezelés.

Következtetés
Míg betegeink panaszainak gyakorisága megegyezik a nemzetközi tapasztalatokkal, ezek felderítése 
és kezelése nem tűnik elég hatékonynak. Annak érdekében, hogy a szülők a tüneteket pontosabban 
megfigyeljék és időben a megfelelő orvost felkeressék, szülői csoport bevonásával kidolgoztunk egy 
tájékoztató füzetet a részükre. Az ellátás hatékonyabbá tétele végett gasztroenterológusok, neonatológusok 
és pulmonológusok bevonásával módosítottuk az utánkövetési protokollt. A továbbiakban tervezzük a 
betegek tüneteinek valamint az ellátás hatékonyságának prospektív követését.
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VAN-E JELENTŐSÉGE A CSONTDENZITÁS MÉRÉSÉNEK 
COELIAKIAS GYERMEKEKNÉL? 

Balogh Márta, Csákváry Violetta, Bárány Zsuzsanna, Nagy Eszter, Balikóné Gudics Anita, Oroszlán 
György 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Csecsemő-és Gyermekgyógyászati Osztály, Szombathely

Cél
A csökkent csontsűrűség (bone mineral density, BMD) a coeliakia egyik leggyakoribb kísérő kórképe. 
Legtöbb esetben a diagnózis felállításakor már kimutatható, de megjelenésével később, még a kifogástalanul 
tartott gluténmentes diéta alatt is számolnunk kell. Célunk a csontdenzitometria (DXA) vizsgálat rendszeres 
végzésének szükségességére való figyelem felkeltése.

Anyag és módszer
Vizsgálatba 7-20 éves életkorú gondozottjaink közül 228 beteget (lány: n=159, fiú: n=69) vontunk be. Igazolt 
BMD csökkenés (Z score >-2,0) esetén kerestük a lehetséges kiváltó okokat. A DXA vizsgálatot Lunár 
Prodigy készülékkel, gyermekszoftver alkalmazásával, értékelésre a német standardot használva végeztük a 
diagnózis felállításakor, majd évente.

Eredmények
Gondozott betegeink 11%-nál (n=24) találtunk BMD csökkenést (Z-score -2,0 ─ - 4,2). Lányok 12 %-a (n=19), 
a fiúk 7%-a (n=5) érintett. 17 gyerek esetében az elváltozás már a diagnózis felállításakor kimutatható volt. 
10 gyermeknél a javasolt kezelést követően 2-7 év alatt (átlag: 3,45 év) a BMD rendeződött. Nem találtunk 
összefüggést a csonttömeg csökkenésének mértéke és a felszívódási zavar súlyosságára utalható szövettani 
eltérések, valamint a malabszorpció tüneteinek jelenléte között.

Következtetés
A coeliakiát kísérő csontmineralizációs zavarral már gyermekkorban is számolnunk kell, de korai felismerésével 
és kezelésével mértéke javítható.  Eredményeink alapján a coeliakiához társuló csontanyagcsere eltérések 
előidézésében a felszívódási zavaron kívül az alapbetegséget kialakító autoimmun mechanizmus is szerepet 
játszhat.

 



Magyar Gyermek-gasztroenterológiai Társaság VII. Kongresszusa, 2017. október 5-7. 19

TESTÖSSZETÉTEL, FIZIKAI AKTIVITÁS ÉS ÉLETMINŐSÉG 
FÉL ÉVES KÖVETÉSE GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGBEN 

(IBD) SZENVEDŐ GYERMEKEKBEN 

Boros Kriszta Katinka, Müller Katalin Eszter, Cseh Áron, Arató András, Dezsőfi Antal, Veres Gábor
Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Bevezetés
A gyermekkori gyulladásos bélbetegség (Inflammatory bowel disease, IBD) okozta energia bevitel és 
szükséglet közti diszkrepancia megváltozott testösszetételhez, csökkent életminőséghez és növekedési 
elmaradáshoz vezethet. A zsírmentes testtömeg változásairól gyermekkori adatokból kevés áll 
rendelkezésünkre. Vizsgálatunk célja aktív IBD-ben szenvedő gyermekek zsírtömegének (fat mass, 
FM), zsírmentes testtömegének (fat free mass, FFM), izomtömegének (skeletal muscle mass, SMM), 
életminőségének és fizikai aktivitásának fél éves követése volt. 

Módszer
A vizsgálatba bevont gyermekeket (n=37) 4 csoportra osztottuk: 1. újonnan diagnosztizált, exkluzív enterális 
táplálásban (EEN) részesülő Crohn betegek (nCD) ( n=8,); 2. újonnan diagnosztizált colitis ulcerosás 
gyermekek (nUC, n=10); 3. biológiai terápiát kezdő és arra reagáló IBD-s gyermekek (BT-R, n=13); 4. biológiai 
terápiára nem reagáló gyermekek (BT-NR n=6). A betegek testösszetételét három alkalommal mértük meg: 
terápia kezdetekor (M0), 2 hónappal (M2), illetve fél évvel később (M6). A testösszetétel mérés kapcsán a 
gyermekek egy életminőség vizsgáló - (IMPACT-III) és egy fizikai aktivitás mérő kérdőívet is kitöltöttek. A 
FM, FFM és SMM értékeket testmagasságra vonatkoztatott indexben (FM index: FMI, FFM index: FFMI és 
SMM index: SMMI) fejeztük ki.  A testösszetétel méréseket az InBody720 készülékkel végeztük.

Eredmények
Az nCD csoportban az FMI szignifikánsan emelkedett az EEN alatt (p<0,0005). Fél éves követésnél mind az 
SMMI (p<0,05), mind az FFMI (p<0,05) szignifikánsan emelkedett. A BT-R csoportban a testtömeg (p<0,05) 
és az FMI növekedése bizonyult szignifikánsnak a fél év alatt (p<0,005). Az FMI szignifikáns növekedése a 
második és harmadik kezelés közt is megfigyelhető volt (p<0,005). A vizsgált időszakban az életminőség 
és a fizikai aktivitás minden csoportban emelkedő tendenciát mutatott, de a változás nem volt szignifikáns.

Következtetés
Az újonnan diagnosztizált  CD-ben az EEN alatt a zsírtömeg, fél évvel később a  zsírmentes testtömeg és 
az izomtömeg is növekedett. A biológiai terápiára reagáló csoportban a testtömeg növekedés hátterében 
a  a zsírtömeg növekedése állt. Eredményeink azt mutatják, hogy az aktív betegségben adott terápiák 
befolyásolják a testösszetételt.
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A MIKRORNS-223 SZEREPE A POLI(ADP-RIBÓZ)
POLIMERÁZ AKTIVÁCIÓBAN CROHN-BETEG 

GYERMEKEKBEN

Béres Nóra Judit1, Kiss Zoltán1, Benkő Rita2, Lippai Rita1, Veres-Székely Apor3, Vannay Ádám3, Horváth 
Eszter M.2, Veres Gábor1

1Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest , 2Semmelweis Egyetem, Klinikai 
Kísérleti Kutató- és Humán Élettan Intézet, Budapest , 3MTA-SE, Gyermekgyógyászat és Nefrológia 

Kutatócsoport, Budapest

Cél
A Crohn-betegség (CD) patomechanizmusa jelenleg még nem pontosan tisztázott, ugyanakkor a poli(ADP-
ribóz)polimeráz (PARP) aktiváció jelentőségét számos korábbi kutatás felveti, azonban humán biopsziás 
mintákon jelenleg még nincs vizsgálat. Továbbá az utóbbi években a CD patomechanizmusában a 
mikroRNS-ek (miR) általi finomszabályozás kiemelt figyelmet kapott. A PARP direkt targetje a miR-223, 
így célul tűztük ki a PARP-1 aktiváció és miR-223 kapcsolatának a vizsgálatát CD gyermekek vastagbél 
biopsziáin és HT-29 colon epitél sejtvonalon.

Anyag és módszer
Mintáink az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán gondozott gyermekek biopsziás mintái. A PARP-1 mRNS 
és miR-223 expresszió meghatározásához RT-PCR-t használtunk, mintáink a makroszkóposan ép (n=15) és 
kóros (n=18), illetve nem-colitises (n=20) gyermekek biopsziás mintái. A PARP-1 aktiváció meghatározásához 
makroszkóposan ép (n=11) és kóros (n=11), illetve nem-colitises (n=12) gyermekek biopsziás mintáit 
használtuk fel Western-blot segítségével, melyhez PARP és a PARP-1 aktiváció végterméke (poly(ADP-
ribóz) elleni antitestet használtunk. A PARP szint és aktiváció vizualizációjához immunfluoreszcens és 
immunhisztokémiás festést alkalmaztunk. In vitro modellünk LPS-el kezelt HT-29 sejtvonal volt.

Eredmények
A PARP-1 és miR-223 expresszió CD gyermekek biopsziás mintáiban a kontroll csoporthoz képest. Ugyanakkor 
a PARP szint és a PARiláció mértéke CD-ben csökkent a kontrollhoz képest. Az immunfluoreszcens festés 
során látott magi festődést a CD mintákban kisebb mértékű a kontroll csoporthoz képest. LPS-el kezelt 
HT-29 sejtvonalon a PARP szint és aktiváció emelkedett, ezzel ellentétben a miR-223 expresszió csökkent.

Következtetés
Mindezek alapján a PARP szint és miR-223 expresszió ellentétesen változik CD-ben, mely fontos kulcseleme 
lehet a kórkép patomechanizmusának.

“Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-16-3-III kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának 
támogatásával készült”
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SÁRGASÁG ÉS AMI MÖGÖTTE VAN… NE ELÉGEDJ MEG 
AZ ELSŐ VÁLASSZAL!

Bódi Piroska1, Kovács Bernadett1, Horváth Imre2, Kövesdi József1

1BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Gyermekosztály, Békéscsaba , 2BMKK Pándy Kálmán Tagkórház 
Patológiai Osztály, Békéscsaba

Az acut májelégtelenség fontos etiológiai tényezője a toxicus ágensek által kiváltott májkárosodás. Legtöbb 
esetben enyhe lefolyású hepatitis, cholestasis vagy tünetmentes májenzim emelkedés formájában jelentkezik. 
Előfordulhat azonban, hogy az aspecifikus, tünetszegény kezdet után rövid időn belül életveszélyes állapot 
bontakozik ki.

A gyógyszer indukálta májkárosodás intrinsic hepatotoxicitás vagy többségében idiosyncrasias reakció révén 
jöhet létre.

Előadásunkban egy 15,5 éves fiú esetét szeretnénk bemutatni, akinél jelentős transaminase enzimszint 
emelkedés, valamint extrém mértékű direkt hyperbilirubinaemia állt fenn. Etiológiai okokat kutatva, a 
fertőzéses eredet kizárása után toxicus májkárosodás gyanúja merült fel, melyet a májbiopsiás minta 
szövettani feldolgozása is megerősített.

A gyakran használt gyógyszerek, mint egyes analgeticumok, antiepilepticumok és antimikróbás vagy 
kemotherápiás szerek mellett nem elhanyagolhatók – sajnos a serdülők körében egyre gyakrabban használt 
– a különböző kábítószerek szerepe sem a heveny májkárosodás kialakulásában. 
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CROHN BETEG GYERMEKEK 1 ÉVES INFLIXIMAB 
KEZELÉSÉNEK EREDMÉNYEI – A PIT-STOP VIZSGÁLAT

Cseh Áron1, Müller Katalin Eszter1, Dezsőfi Antal1, Arató András1, Nemes Éva2, Tárnok András3, Vass 
Noémi4, Szűcs Dániel4, Kovács Márta5, Balogh Márta6, Lásztity Natália7, Veres Gábor8

1Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest , 2Debreceni Egyetem, Klinikai 
Központ, Gyermekgyógyászati Klinika, Debrecen , 3Pécsi Tudományegyetem, Gyermekgyógyászati Klinika, 

Pécs , 4Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika 
és Gyermek-Egészségügyi Központ, Szeged , 5Petz Aladár Megyei Oktatókórház, Győr , 6Markusovszky 

Egyetemi Oktatókórház, Szombathely , 7Heim Pál Gyermekkórház, Budapest , 8Semmelweis Egyetem, I. Sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Célok
Crohn betegség terápiájában a felnőtt adatok alapján, egy éves infliximab terápia után egy év követési időn 
belül az esetek majd felében ismételt relapszus következik (43,9% és 45%  a STORI és RASH vizsgálatok). 
Ezek alapján egy even túl is felmerül a biológiai terápia folytatásának szükségessége. Ennek vizsgálatára 
multicentrikus retrospektív vizsgálatot végeztünk 2015-ben. Célkitűzésünk volt elsődlegesen a relapszus 
ráta, valamint a rizikófaktorok meghatározása gyermekkori Crohn betegség infliximab terápiája esetében, 
(PITSTOP – Pediatric Infliximab Treatment Stop).

Anyag és módszer
Olyan Crohn betegségben szenvedő gyermekeket vontunk be vizsgálatunkba, akiknél egy év infliximab 
terápia után a hazai sajátosságnak számító stop szabály miatt leállt a kezelés és egy év követési idő telt el, 
attól függetlenül, hogy ezek után újra kellett indítani a kezelést vagy sem.

Eredmények
99 gyermeket (53 fiú, medián életkor [interkvartilis tartomány] 13,1 [11-14,7] év) vontunk be vizsgálatunkba a 
hét legnagyobb hazai centrumból. A betegség tartama a diagnózistól a biológiai terápia kezdetéig 1,7 [0,9-3,3] 
év volt. Az infliximab kezelés az egy év követési idő alatt a betegek 55,4%-ában újra lett indítva 0,8 [0,3-1,0] 
éven belül. Rizikó faktorok voltak az újraindításra a szteroid terápia szükségessége az infliximab kezdetekor 
(OR 2,940 [1,160-7,452] p=0023). Ugyanakkor a metronidazole kezelés a diagnóziskor protektívnek bizonyult 
(OR 0,289 [0,095-0,883], p=0,0029).

Következtetések
Eredményeink a felnőtt populációhoz hasonló eredménnyel a biológiai terápia egy even túli folytatásának 
szükségességét sugallják.
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ACHALASIA - UP TO DATE

Csoszánszki Noémi, Jenővári Zoltán
Semmelweis Egyetem, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

A diagnózis felállításának idejében 10 éves leány  gyermeknél,  típusos nyelési panaszai hátterében 
achalasia fennállását mutattuk ki. Az ajánlásoknak megfelelően, kezelésében konzervatív  megoldásra 
törekedtünk,melynek azonban hosszabb idejű tartós sikertelensége folytán operatív megoldás mellett 
határoztunk. Esetünk bemutatása során szeretnék felhívni a figyelmet a ritka kórképre, illetve az irodalom 
áttekintésével  bemutatni az aktuális,lehetséges  kezelési lehetőségeket.

-A megbeszélés során, szeretnénk képet kapni a résztevő kollégák hasonló betegei kezelése során nyert 
tapasztalatokról.
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EOSINOPHIL OESOPHAGITIS - EGY RITKA BETEGSÉG, 
VAGY MÉGSEM?

Császár Ilona, Veres Gábor
Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Bevezetés
Az eosinophil oesophagitis (EO) egy ritka (incidencia 1-4/10000), de valószínűleg jelentősen aluldiagnosztizált, 
a nyelőcső gyulladását okozó krónikus, részben allergiás betegség. Klinikailag a dysphagia, falatelakadás 
jellemzi, szövettanilag a nyelőcső nyálkahártyájának emelkedett eosinophil granulocyta sejtszáma (15 sejt/
nagy nagyítású látótér).

Esetbemutatás
7 éves fiú betegünk tünetei 2016 nyarán kezdődtek. Kezdetben csirkehús fogyasztásánál, majd később több 
különféle étel fogyasztásakor tapasztalt dysphagiát, a falat megakadt a nyelőcsövében, képtelen volt lenyelni.

Néhány hónappal a panaszok után kezdődött a kivizsgálás. Először bőrpróbát végeztek, ami tojásra és 
olajos magvakra pozitív eredményt adott. Ezután nutritív IgE szintet néztek, pozitív volt tojássárgájára, 
búzára, rozsra, szójára, földimogyoróra, tökre és tőkehalra. Később, 2017 májusában a szérum IgE a 
fentieken kívül pozitívnak bizonyult törökmogyoróra, zellerre, sárgarépára. Felső endoszkópiát végeztek, 
ahol makroszkóposan a nyelőcső nyálkahártyája végig erythemát, hosszanti barázdálódást mutatott. 
Mikroszkóposan az oesophagus hámjában emelkedett eosinophil sejtszámot (>30 eos sejt/NNL), valamint 
basalsejtes hyperplasiát igazoltak.  Ennek alapján az EO diagnózisát felállítottuk és a diagnózist követően két 
hónapos eliminációs diétát indítottunk, a tej, tojás, szója, olajos magvak, gabona, hal valamint a csirkehús 
elhagyásával.

Panaszok ez időtartam alatt javultak, de nem szűntek meg: a korábban hetente jelentkező dysphagia és 
falatelakadás a diéta alatt fele olyan gyakran jelentkezett.

Kontroll endoszkópia során makroszkópos remisszió igazolódott, a nyálkahártya erythema nélküli, enyhe 
hosszanti barázdáltságot mutat. A szövettani vizsgálathoz a nyelőcsőben három helyről történt mintavétel. 
Distalisan 8-15 eos sejt/NNL, proximalisan 7-10 eos sejt/NNL, a középső szakaszban pedig 15-20 eos sejt/
NNL látható, a hám részben basalsejtes hyperplasiát mutat. 

Konklúzió
Esetünkből is látszik, az EO diagnózisához hosszú út vezet, melynek egyik oka lehet, hogy még mindig ritkán 
gondolunk rá (EO csak 2 évtizede ismert kórkép), másrészt  kórismézéséhez invazív endoszkópia szükséges.
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PURPURA NÉLKÜLI MELÉNA, MINT A SCHÖNLEIN-
HENOCH PURPURA ELSŐ TÜNETE: ESETISMERTETÉS

Dohos Dóra, Kálmán Dóra, Boros Kriszta Katinka, Béres Nóra, Veres Gábor
Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Bevezetés
Jellegzetes nontrombocytopéniás bőrelváltozással járó Schönlein-Henoch purpura (SHP) a leggyakoribb 
gyermekkori vaszkulitisz. A SHP-hoz artritisz, gasztrointesztinális traktus érintettsége és glomerulonefritisz 
társulhat hozzá. A gasztrointesztinális traktus érintettségére utaló tünetek, az okkult gasztrointesztinális 
vérzés (kb. 50%), meléna (kb. 2%), ritkán egyéb komplikáció is megjelenhet pl.: fehérjevesztő enteropátia. 
Fiziológiásan a napi fehérje vesztés a bél rendszerén keresztül a fehérjeraktár kevesebb, mint 1–2%-a, 
fehérjevesztő enteropátia esetén, a szérum fehérjéje a normálisnál nagyobb mértékben ürül.

Esetismertetés
A 6 éves kislányt rossz közérzet, étvágytalanság, hasfájás, meléna miatt vettük fel a Klinikánkra, ahol a 
tünetekhez haspuffadás, hasi nyomásérzékenység, székelési zavar, motiválatlanság társult. A tünetek 
kezdetét követő 6. napon jelentek meg purpurák a könyökön, farpofákon, boka külső felszínén és a 
talpon. Így már lehetséges volt a diagnózis: SHP. A gasztrointesztinális panaszok miatt kért UH vizsgálat 
megvastagodott falú bélkacsokat írt le (vékonybél: 4-4,5 mm; colon deszcendens: 2-4 mm). Laboreredményei 
közül kiemelendő: CRP: 13,8 mg/L, összfehérje: 47 g/L, albumin: 27 g/L, Ht: 0,32 L/L. Tekintette a perzisztáló 
panaszokra felső endoszkópiás vizsgálatot végeztünk, ahol gyulladást és fekélyes boholymintázatot 
láttunk a duodénumban. Székletében friss vér jelentkezett, ami felvetette a colon érintettségét is, melyre 
a hasi UH-os vizsgálat is utalt. Gyógyszeres kezelését tüneteinek, diagnózisának megfelelően indítottuk: 
szteroid, protonpumpa gátló, 5-aminoszalicisav, fájdalomcsillapító, parenterális folyadékpótlás. Betegségét 
követő 15. napon a hasi UH-on enyhén megnagyobbodott vesét véleményeztek, vizeletében hematúria és 
proteinúria jelentkezett. A vesebiopszia IgA nefropátiát igazolt. Ennek megfelelően cyclosporin- és vízhajtó 
terápia és folyadékmegszorítás indult. Folyamatos kontroll és gyógyszerterápia mellett a kislány állapota, 
laboreredményei javuló tendenciát mutatnak.

Következtetés
Az SHP egy olyan immunmediált vaszkulitisz, ahol a purpura megjelenése szükséges a diagnózishoz. Ezt 
megelőzően – így esetünkben is - a gasztrointesztinális tünetek megjelenése differenciáldiagnosztikai 
problémát jelenthet.  A vaszkulitisz okozta fekély összetéveszthető Crohn-betegséggel is. A glomeruláris 
veseérintettség általában több héttel a purpura megjelenése után jelentkezik.
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EBV VÍRUS HEPATITIS GYERMEKKORBAN

Fodor Hanna Ágota1, Széchenyi Renáta2, Vass Andrea1, Vass Katharina1, Ruszinkó Viktória1, Kovács Márta1

1Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr , 2Semmelweis Egyetem, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, 
Budapest

Bevezetés
A mononucleosis infectiosa vírus által okozott kórkép, leggyakoribb kórokozója az Epstein-Barr vírus (EBV), de 
okozhatja cytomegalovírus (CMV) is. Klasszikus klinikai triásza a láz, a pharyngitis és a lymphadenomegalia. 
Patológiás májfunkciós értékek gyakoriak EBV fertőzésben. A kórkép általában benignus, magától gyógyul, 
azonban a betegek időnként kórházi kezelésre szorulnak, a betegség elhúzódhat.

Vizsgálati mód
Retrospektív vizsgálatunk során a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Gyermekosztályának 2012 és 
2017 között mononucleosis infectiosaval kezelt betegeinek klinikai tüneteit, laboratóriumi paramétereit 
összegeztük. Vizsgáltuk továbbá a különböző szövődmények felléptét, a klinikai lefolyást.

Eredmények
Öt év beteganyagából 50 gyermek esetét gyűjtöttük össze, akiket mononucleosis infectiosa miatt kezeltünk. 
Bár a mononucleosis infectiosa által érintett korosztály típusosan a serdülőkor és fiatal felnőttkor, a betegeink 
60 százaléka 10 éven aluli volt (átlag életkor 9,76 év). A klasszikus tünetek, mint a láz 41 (82%), a pharyngitis 
48 (96%), a lymphadenomegalia 45 (90%) esetben voltak jelen. Splenomegaliát 21 (42%), hepatomegaliát 26 
(52%) esetben találtunk. Májenzim emelkedés 34 betegnél (68%) állt fenn, a transzamináz érték emelkedése 
mellett cholestatikus enzim emelkedést 19 betegnél (38%) észleltünk. Kisebb számban fordult elő icterus 
(2 eset), gravis anaemia (2 eset), egy esetben pedig encephalitis társult az EBV fertőzéshez. Az ápolási idő 
átlagosan 6 nap volt (3-12 nap).

Összegzés
Az irodalmi adatokkal összhangban a mononucleosis infectiosa miatt vizsgált betegek jelentős százalékában 
tapasztaltunk hepatitist. Cholestatikus enzim emelkedést felnőttek körében 55%-ban írtak le, gyermekeknél 
kevésbé gyakori ezen eltérés. Az icterus előfordulása – szintén az irodalmi adatokkal egyezően – ritkának 
bizonyult, 5% alattinak találtuk. A tünetek, a májenzim eltérések gyakran elhúzódóak lehetnek, ilyen esetben 
további differenciáldiagnosztikai vizsgálatok elvégzése javasolt.
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VELESZÜLETETT NYELŐCSŐ ATRESIÁS GYERMEKEK 
POSZTOPERATÍV UTÓKEZELÉSE

Guthy Ildikó1, Szegedi László2, Sasi-Szabó László3, Kadenczki Orsolya4, Ujvári Anett1

1Jósa András Oktatókórház, Gyermekosztály, Nyíregyháza , 2Jósa András Oktatókórház, I. Belgyógyászat, 
Nyíregyháza , 3DEOEC Gyermeksebészeti Klinika, Debrecen , 4DEOEC Gyermekklinika, Debrecen

Cél
Annak meghatározása, hogy hogyan tehetjük még jobbá a nyelőcső atresiával született operált betegek 
táplálhatóságát a komplex utókezeléssel 

Anyag és módszer
2016-2017-ben osztályunkon nyelőcső tágításon átesett oesophagus atresiás gyermekek kórtörténetét 
dolgoztuk fel. A tágítást endoscopos ballondilatációval végeztük.

Eredmények
5 betegnél végeztünk endoscopos tágítást több alkalommal. Egy betegnél a tágítást követően egy hét múlva 
a nyelőcső mellett paravasatum jelent meg, két betegnél a tágítások után jó passage volt megfigyelhető. 
Egy gyermeknél reoperációt terveznek, mivel a sorozatos tágítást követően sem sikerült a visszaszűkülést 
megállítanunk.

Következtetés
Az esetszám kevés, ezért csak részleges következtetést tudunk levonni. Az irodalmi adatok alapján a 
műtét után végzett rendszeres tágítás segít a visszaszűkülés megakadályozásában, de az eredményesség 
függ az atresia típusától, a műtét típusától, a posztoperatív időszakban fellépő szövődményektől, a szülői 
együttműködéstől.
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A COELIAKIA JELENLEGI DIAGNÓZISA. MIT TESZNEK A 
MAGYAR HÁZIORVOSOK ?

Gyimesi Judit, Korponay-Szabó Ilma
Heim Pál Gyermekkórház, Coeliakia Centrum, Budapest

Cél
A Focus in CD az Európai Unió által finanszírozott projekt, melynek célja a coeliakiás betegek ellátásának 
javítása a Közép-Európai térségben. Ennek első lépése a jelenlegi helyzet feltérképezése a résztvevő 
országokban (Németország, Olaszország, Magyarország, Horvátország, Szlovénia).  

Anyag és módszer
A Focus in CD keretében 5 internetes kérdőívet fejlesztettünk ki és küldtünk szét 2017 április – június között. 
A kérdések a coeliakia definicióját, gyakoriságát, megjelenési formáit, a diagnózis megállapítását és a kezelést 
firtatták. A Q2 kérdőívet a háziorvosok, általános orvosok számára, a Q5 kérdőívet a coeliakiát diagnosztizáló 
szakorvosoknak, a Q3 és Q4 kérdőívet a betegeknek készítettük, hasonló tartalommal. Párhuzamosan 
összegyűjtöttük a 2016-ban diagnosztizált coeliakiás betegek diagnózist alátámasztó adatait (Q1). Ebben 
az előadásban a Q2 felmérést eredményét, az első vonal, a háziorvosok által adott válaszokat elemezzük.  

Eredmények
880 válasz érkezett, a válaszadók többsége gyermek háziorvos, átlagban közel 30 éves gyakorlattal, és 
évente 0-5 új beteget látnak. A coeliakiát 58% jól határozta meg, de a gyakoriság valódi értékét csak 20% 
közelítette. 90% jelölte meg a családszűrés fontosságát. 51% tudatában van, hogy lehet tünetmentes is, de 
34% társítja atópiás dermatitisszel, és 48% IBD-vel, miközben a Down kórt csak 17% említi. A diagnózisban az 
EMA szerepe jól ismert, de 48%-ban még megjelenik az AGA is. 26% szerint a felső endoscopia nem segíti a 
diagnózist. 50% pontosan ismeri a non-invazív diagnózis feltételeit, de 38% tünetmentes esetben is mellőzné 
a biopsziát, és 30% egyetlen pozitív antitest eredmény után a diéta elkezdését javasolja. 

Következtetés
A háziorvosok coeliakia ismeretei részben megfelelőek, részben hiányosak.  Jól ismerik a diagnózishoz 
felhasználható eszközöket és gondozás szükségességét. A non-invazív diagnózis alkalmazásában heterogén 
a helyzet, de legalább 70% igénybe veszi az előírt szakorvosi döntést. Ebben a tekintetben edukációra van 
szükség.

 

Köszönetnyilvánítás: Köszönjük  a Házi Gyermekorvosok Egyesületének segítségét a kérdőív terjesztésében 
és háziorvos kollégák válaszait.

Támogatás: Interreg Central Europe CE111 Focus-IN-CD.
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EPC/HPSG EVIDENCIÁN ALAPULÓ KEZELÉSI IRÁNYELVEI 
GYERMEKKORI HASNYÁLMIRIGY-GYULLADÁS 

KEZELÉSÉRE

Hegyi Péter1, Párniczky Andrea2, az EPC és HPSG konszenzus panel tagjai
1Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Transzlációs Medicina Intézet, Pécs; 

Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest , 2Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Transzlációs Medicina Intézet, Pécs; 

Heim Pál Gyermekkórház, Budapest

Bevezetés
A gyermekkori hasnyálmirigy-gyulladás (GYP) színes etiológiájú, aluldiagnosztizált betegség. Hasi fájdalom 
esetén a GYP valós incidenciája 2-3% Az Up-to-date és evidencián alapuló (EBM) betegellátási irányelveket a 
Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport (HPSG) 2015-ben magyar nyelven közzétette. Az elmúlt években egyre 
bővülő ismeretanyag alapján felmerült az igény a HPSG irányelvek felújítására és angol nyelvű publikálására. 
Így az Európai Pancreas Társaság (EPC) és a HPSG egy konszenzus találkozót, hogy elkészítsék a GYP 
diagnózisára és kezelésére vonatkozó felújított, nemzetközi irányelveket.

Módszerek
GYP-t három nagy csoportra bontottuk: akut (AP), akut rekurráló (ARP) és krónikus pancreatitis (CP).  
15 releváns témát (AP: diagnózis; etiológia; prognózis; képalkotó vizsgálatok; terápia; biliáris rendszer 
ellátása; komplikációk; ARP: diagnózis; CP: diagnózis, etiológia, kezelés, képalkotó vizsgálatok, intervenció, 
fájdalomcsillapítás, enzimpótló kezelés) dolgoztunk fel. Európából és Amerikából a GYP tíz szakértője nézte 
át és foglalta össze az elérhető irodalmat. Az evidenciák osztályozása a GRADE klasszifikációs rendszer 
segítségével történt.

Eredmények
A szakértők 15 különböző témában, összesen 47 releváns klinikai kérdést fogalmaztak és válaszoltak meg. 
A felújított kéziratot bemutattuk és megvitattuk az Európai Pancreas Társaság Konferenciáján, Budapesten.

Következtetés
Ezek az irányelvek a mindennapi klinikai gyakorlatot segítő, nagyon fontos és hasznos adatokat tartalmaznak 
a gyermekkori pancreatitis diagnosztikájáról és ellátásról.
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AMIKOR A GYOMORVÉRZÉS HÁTTERÉBEN EGY RITKA 
KÓROK IGAZOLÓDIK - ESETBEMUTATÁS

Hercsuth Magdolna, Szabados Karina, Gergely Anita, Czelecz Judit
MRE Bethesda Gyermekkórháza, Budapest

Esetismertetés
A 18 éves nagyfiút vérhányás, szurokszéklet miatt, felső gastrointestinalis vérzés gyanújával vettük fel 
kórházunk belgyógyászati osztályára. Anamnesiséből kiemelendő, hogy 10 évvel korábban lépruptúra miatt 
hospitalizálták, konzervatívan kezelték.

Vizsgálatok
Felvételekor a kielégítő általános állapotú nagyfiú fizikális vizsgálata során mérsékelt fokú splenomegalián 
kívül érdemi kóros eltérést nem észleltünk. Az elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményei enyhén 
emelkedett gyulladásos paramétereket mutattak.

Sürgősséggel, intravénás narkózisban felső endoscopiát végeztünk, melynek során a gyomor fundusában 
fokozott redőzetű, hypertrophiás nyálkahártyát észleltünk, minimális sziváró vérzéssel. A látott elváltozás 
hátterében Menetrier betegség, illetve gyomor varicositas merült fel. A sürgősséggel elvégzett hasi CT  és CT 
angiográfia splenomegaliát (14 cm), kollaterális vénás varicosus hálózatot igazolt a gyomor fundus dorsalis 
falában (60x20x35mm), valamint a gyomor és a lép között.

Diagnózis
A gyomor varicositas kialakulásának hátterében a korábbi lépsérülés késői szövődménye valószínűsíthető.

Terápia, kezelés
A Transzplantációs és Sebészeti Klinika Radiológiai osztályára irányítottuk betegünket, ahol a lépmegtartást 
tartva szem előtt, iv. narkozisban, a lép felső kéthamadát ellátó artériát szuperszelektív katéterezést követően  
mikrogyöngökkel részlegesen embolizálták.

Konklúzió
A traumatikus léprupturán átesett beteget a konzervatív kezelés után fél évig követik nyomon (nincs konkrét 
protokoll). Esetünkben a kontrollvizsgálatok során a minimális splenomegalián és a korábbi sérülés látható 
helyén kívül egyéb kóros elváltozás nem volt észlelhető.

Jelen esetben a gyomor falában, valamint a lép és a gyomor fundus közötti vénás varicosus hálózat 
kialakulása, a szakirodalomban példa nélküli mind a gyermekgyógyászati, mind a felnőtt gyógyászati 
vonalon.
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A TÁPLÁLÉKALLERGIÁK PROGNOSZTIKAI MEGÍTÉLÉSE 
A KOMPONENS ALAPÚ ALLERGÉN-MEGHATÁROZÁS 

SEGÍTSÉGÉVEL

Hidvégi Edit
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest

A táplálékallergiák természetes lefolyása igen változó: a gyermekkori típusos allergének (tej, tojás, szója, búza) 
ellen a betegek jelentős részénél egy idő után orális tolerancia alakul ki, a felnőttkori esetekben a mogyoró- és 
halallergia azonban huzamos ideig fennállhat. Jogosan merül fel a kérdés, hogy előre meg lehet-e jósolni, 
hogy egy adott táplálékallergéntől milyen súlyosságú reakció várható az elfogyasztás után, valamint, hogy 
ez alapján egy egész életre szóló szigorú diétát kell alkalmazni, vagy várható az allergiás tünetek enyhülése, 
megszűnése. A legújabb – úgy nevezett komponens alapú – allergén diagnosztika lehetőséget teremt arra, 
hogy a fenti kérdésekre szakmai választ adjunk.

A táplálékallergiák ismerten lehetnek IgE mediáltak és nem IgE mediált folyamat révén létrejövők. A 
szakirodalmi adatok alapján a nem IgE mediált formákban az orális tolerancia egy idő után biztosan 
kialakul. Az IgE mediált típusok esetén lehetőség van az adott allergén komponensek elleni specifikus 
IgE-k szintjének meghatározására. Igazolták, hogy ha a kazein elleni specifikus IgE szintje emelkedett egy 
gyermeknél, sokkal hosszabb ideig fennáll a tejallergiája, mint ha csak az alfa-laktalbuminra és/vagy a 
béta-laktoglobulinra mutatható ki ellenanyagszint emelkedés. Mogyoró allergia esetén sem mindegy, hogy 
melyik allergén komponens okozza a tüneteket: a nyírfa Bet v 1 homológ Ara h 8 pozitivitás csak enyhe, 
orális allergia szindrómának megfelelő tüneteket vált ki, míg a tároló fehérjék családjába tartozó Ara h 2 és 3 
allergia anafilaxiás reakcióval járhat. Ez utóbbi esetben az orális tolerancia kialakulása sem nagyon várható.

A modern komponens alapú allergén meghatározás segítségével egyes esetekben eldönthető, hogy 
érdemes-e várni az allergiás reakciók megszűnésére, vagy javasolt kísérletet tenni a hiposzenzibilizáló kezelés 
alkalmazására.
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ÚT A HASI FÁJDALOMTÓL A HASNYÁLMIRIGY-
GYULLADÁSIG: PINEAPPLE VIZSGÁLAT

Juhász Félix
Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Bevezetés
A gyermekkori pancreatitis incidenciája Amerikától (3.6-13.2/100,000) Kelet-Európa (1/100,000) felé haladva 
jelentősen csökken. Magyarországi retrospektív adatfelmérésünk alapján, 1242 hasi panasz miatt vizsgálat 
gyermek esetében rendkívül ritkán, mindössze 2,8%-ban (35/1242) történt pancreas enzim mérés, így nem 
meglepetés, hogy csak 1 beteg (0,08%) került diagnosztizálásra.

Cél
A hasi fájdalom hátterében álló pancreatitis valós  gyakoriságának felmérése gyermekkorban.

Anyagok és módszerek
A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport Gyermekgyógyászati Szekciója elindított egy prospektív 
multicentrikus, nemzetközi, obszervációs, klinikai vizsgálatot (PINEAPPLE-P – Pain in Early Phase of Pediatric 
Pancreatitis, ISRCTN35618458) a hasi fájdalom első jelentkezésétől a pancreatitis reális gyakoriságának 
felderítésére.

Eredmények
A vizsgálatba eddig összesen 286 beteg került bevonásra, melyből 24 beteg a munkám eredménye. Minden 
betegnél történt pancreas enzim mérés (amiláz és/vagy lipáz) és hasi ultrahang vizsgálat. Ezek alapján 6 
betegnél (2%) állítottuk fel a pancreatitis diagnózisát.

Következtetés
Gyermekkorban hasi fájdalom esetén gondolni kell pancreatitisre. A diagnózishoz szükséges vizsgálatokat 
(enzim mérés és képalkotó vizsgálat) javasolt elvégezni. Amennyiben minden betegnél lenne pancreas 
enzimmérés Magyarországon, a gyermekkori pancreatitis gyakorisága 50x nagyobb lenne. Az PINEAPPLE-P 
klinikai vizsgálat még zajlik, további betegek bevonása feltétlenül szükséges.
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AZ ALULTÁPLÁLTSÁG HATÁSA DAGANATBETEG 
GYERMEKEK TÚLÉLÉSÉRE A DEBRECENI GYERMEK 

ONKO-HEMATOLÓGIAI KÖZPONTBAN

Kadenczki Orsolya, Kiss Csongor
DEKK Gyermekgyógyászati Intézet, Hematológiai-onkológiai nem önálló Tanszék, Debrecen

Célkitűzés
A Debreceni Egyetem Gyermekonkológiai Centrumában kezelt, aktív daganatellenes kezelésben 
részesülő betegek tápláltsági állapotának a felmérése, az alultápláltságot reprezentáló antropometriai 
mutatók érzékenységének az összehasonlítása, és ezek hatásának a vizsgálata a betegek teljes (OS) és 
eseménymentes (EFS) túlélésére.

Betegek: 1999-2009 között kezelt rosszindulatú hematológiai (100 fő) és szolid tumoros betegségben (74 fő) 
szenvedő 0-18 év közötti gyermekek.

Módszerek
Retrospektív módon, a betegek kórlapjaiban talált testtömeg és testmagasság adatok felhasználásával 
meghatároztuk a testtömeg (tt), testmagassághoz tartozó elvárt testtömeg (w-f-h), testtömeg index 
(BMI) Z-score-t, az ideális testtömeg (IBW) és fogyás százalékot a diagnózis, a kezelés alatt bekövetkezett 
legnagyobb mértékű fogyás idejében és a kezelés végén. Az adatgyűjtést az első bekövetkezett eseményig 
(halál, relapsus, második malignitás, progresszív betegség) folytattuk.

Eredmények
A diagnózis idején a betegek 5,00-4,62-4,02%-a bizonyult alultápláltnak tt, w-f-h, BMI értékek alapján, 
rendre, míg az IBW% alapján a fenti érték 30,45%-nak adódott. A kezelés alatt az arány nőtt: 14,11-20,58-
17,64%-ra, míg IBW%-kal meghatározva 57%-uk bizonyult alultápláltnak. Ezzel a fogyás százalék is korrelált, a 
betegek 49,4%-a veszítette el testtömegének minimum 10%-át. A kezelés végére a túlélő betegek tápláltsági 
állapota javult. A halálozási esély-hányados szolid tumor esetében 3,35 volt (CI:1.77-6,34) a hematológiai 
malignus betegségekkel összevetve. Míg a 20 és 30% közötti fogyás a szolid tumoros betegek mortalitását 
szignifikánsan nem növelte (OR:3,83, p=0,099, CI:0,77-18,98), addig a hematológiai betegek mortalitási 
esély-hányadosa jelentősen nagyobb volt a fenti betegcsoportban (OR:8,9, p<0.05, CI:2.04-39.05). Ezek 
között a betegek között különösen sok olyan beteget találtunk, akiket akut limfoblasztos leukémia (ALL) 
miatt kezeltünk. A sokat fogyó betegek elsősorban a diagnózis idején optimálisan táplált ALL-ben szenvedő 
gyermekek voltak. Az 5 éves EFS-t vizsgálva azt találtuk, hogy azok a szolid tumoros betegek, akik tápláltsági 
állapota mind a diagnózis idején, mind azt követően elmaradt a társaikétól, később mind meghaltak.

Következtetés
A Centrumban kezelt betegek tápláltsági állapota rosszabb, mint az elvárható lenne az ország gazdasági 
fejlettségéhez képest. Az irodalomban elfogadott és a mindennapokban alkalmazott BMI kevésbé érzékeny 
mutató a tápláltsági állapot meghatározására, mint a fogyás, azaz a testtömeg-változás követése. A szolid 
tumoros betegek túlélési esélyei alapbetegségükből következően rosszabbak. A jelentős súlyvesztés ALL 
esetében a rossz prognózis indikátora.
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LES-GERD-EE-BARRETT

Kadenczki Orsolya
DEKK, Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen

A Barrett esophagus (BE) incidenciája gyermekkorban alacsony, 0,25-9,70%. Jelenleg ismert rizikó tényezői 
között a krónikus gastroesophagealis reflux betegség (GERD) és a nyelőcső atresia (EA) szerepel. Barrett 
esophagusról beszélünk, ha a nyelőcső alsó szakaszának laphámsejtes epiteliumát hengerhám váltja fel 1 
cm magasan lángnyelvszerűen felfelé terjedve vagy körösen. Szövettanilag igazolt intestinalis metaplasia 
precancerosus állapot, gyermekkori incidencia adatok nincsenek, serdülőkorú EA betegekben 0,00-3,00%.

 

Felnőtt betegek követésére az Európai Gastrointestinalis Endoscpos Társaság (ESGE) a nagyfelbontású 
endoscopokat javasolja, a modern, optikai chromoendoscopos technikák csupán a költségeket növelik, de 
a korai neoplasia felfedezésében mindenképpen előnyösek. Azon betegeket, akiknél dysplasia vagy korai 
neoplasia diagnosztizálható, BE centrumokba javasolt küldeni, ahol endoscopos rezekciós technikákkal 
(mucosa, submucosa rezekció) kezelhetők.

 

Gyermekkorban fentiekkel nem kell számolnunk, de a BE felismerése, főként a rizikócsoportokban 
elengedhetetlen, s a felnőtt betegellátásba történő tranzíciójukról is gondoskodnunk kell 18 éves életkorukban.

2010-2017 között 416 alkalommal végeztem tervezett esophago-gastro-duodenoscopiát különböző 
indikációval, ebből 40 esetben terápia rezisztens GER vagy vérhányás, 27 esetben nyelőcső atresiás betegnél 
nyelőcső tágítás vagy kontroll vizsgálat céljából. Barrett esophagusnak megfelelő macroscopos képet 19 
esetben láttam, egy betegnél pontszerű eróziókból történt szövettani mintavétel. Az endoscopia indikációja 
11 esetben GERD vagy vérhányás, 5 esetben gyulladásos bélbetegség gyanúja, 2 esetben EA, 2 esetben 
coeliakia gyanúja volt. 10 betegnél nem történt szövettani mintavétel. Gastricus metaplasiát 6 esetben, 
intestinalis metaplasiat 1 esetben írtak le. Nagydózisú proton pumpa inhibitorral történt kezelést követően a 
kontroll endoscopiák során csupán egy gyermeknél lehetett változatlan, sőt súlyosabb nyálkahártya eltérést 
látni, a szövettani kép azonban nem változott.

Az eredmények valós incidencia adatok közlésére nem alkalmasak, de felhívják a figyelmet a Barrett 
esophagus gyermekkori jelenlétére, jelentőségére. A nagyobb felnőttkori tapasztalatok mindenképpen 
támogatják a nemzetközi ajánlásokban olvasottak gyermek-gasztroenterológiai alkalmazását, melyek 
magukba foglalják a macroscopos kép pontos leírását, a kiterjedés cm-ben való megadását, a szövettani 
mintavétel elvégzését indokolt esetben a nyelőcső mind a négy kvadránsából, s a betegek követését a 
dysplasia súlyosságától függően.
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A PRO JUNIOR VIZSGÁLAT

Karoliny Anna1, Kovács Ákos2, Réthy Lajos Attila3

1Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest , 2Semmelweis Egyetem Családorvosi 
Tanszék, Budapest , 3NEFI- Gyermekegészségügyi Igazgatóság, Budapest

Az antibiotikumok használata számos betegség gyógyításában főszerepet kap, azonban az antimikrobiális 
rezisztencia terjedése egyre nagyobb problémát jelent világszerte. Ismert tény, hogy az antibiotikum 
használat egyik leggyakoribb mellékhatása az antibiotikum asszociált hasmenés (AAD), mely az antibiotikus 
terápiában részesülők közel harmadát érinti. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy az ADD előfordulását 
egyes probiotikumok használata csökkenti: komplex immunmoduláló hatása révén mérséklődnek 
a mellékhatások, emellett a probiotikus törzsek kolonizációja megakadályozza a pathogén törzsek 
elszaporodását, ezzel hozzájárul az antibiotikum rezisztens pathogének visszaszorításához.  Az Európai 
Gyermekgasztroenterológiai- és Hepatológiai Társaság (ESPGHAN) azonban felhívja a figyelmet arra, hogy 
a probiotikumok hatékonysága törzs-specifikus, az egyes készítmények hatékonyságát külön-külön kell 
megvizsgálni.

A L. reuteri DSM17938 az egyik legkutatottabb (114 publikáció >10.000 fő), 0-3 éves korúaknál pedig a 
leginkább vizsgált probiotikum-törzs (52 vizsgálat/6500 fő). AAD-ben 3 tanulmány vizsgálta a L.reuteri 
DSM17938 hatását, melyek a diarrhoea és más gasztrointesztinális (GI) tünetek szignifikáns csökkenését 
mutatták. Emellett a L.reuteri DSM17938 igazoltan rezisztens penicillin származékokkal szemben, így 
szimultán használatnál megőrzi hatékonyságát.

Az MGYT és HGYE közös Házi Gyermekorvosi Szekciója „ PRO JUNIOR” vizsgálatának célja megismerni 
az antibiotikum-szedés kapcsán jelentkező mellékhatások gyakoriságát, a mellékhatások mérséklésének 
jelenlegi rutinját; ezt összevetni a L. reuteri Protectis alkalmazásakor tapasztalt eredményekkel. A 
vizsgálatba gyermekorvosi praxisban leggyakrabban alkalmazott antibiotikumot (amoxicillin ± klavulánsav, 
cefalosporinok) szedő, 3-14 éves gyermekeket vontunk be. A prospektív, multicentrikus, randomizált, kellő 
statisztikai erőt képviselő országos tanulmány során 100 háziorvosi praxisban 1000 beteg bevonásával 
vizsgáljuk az AAD és GI tünetek előfordulásának gyakoriságát. Cluster randomizációt követően az 
antibiotikummal kezelt betegek fele L.reuteri Protectis terápiában, fele egyéb szupportív kezelésben részesült.  
A vizsgálat lezárult, az adatok elemzése zajlik, a kongresszuson az eredmények bemutatását tervezzük.

Következtetés: megfontolt antibiotikum használat mellett a megfelelő probiotikumok alkalmazásával 
csökkenthető az antibiotikum asszociált mellékhatások előfordulása, növelhető a terápiahűség, ezzel járulva 
hozzá a rezisztenciakrízis megelőzéséhez.



36

 GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGBEN SZENVEDŐ 
GYERMEKEK ÉS SZÜLEIK ÉLETMINŐSÉGE ÉS MENTÁLIS 

EGÉSZSÉGE

Kató Szabolcs, Kadenczki Orsolya, Nemes Éva, Nagy Beáta Erika
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen

Cél
A gyulladásos bélbetegség (IBD) a beteg életminőségét jelentősen rontja, gyermekkorban pedig különösen 
negatív hatással van a testi fejlődésre, a tanulmányokra, a társas kapcsolatokra, később a munkavállalásra, 
párválasztásra. Az IBD-vel való együttéléshez gyakran hozzátartozik az is, hogy a gyermekek és szüleik 
egyaránt számos kihívással és stresszteli helyzettel szembesülnek, melyek jelentősen kihatnak az 
életminőségükre és mentális egészségükre. A pilot kutatásunk célja az, hogy felmérjük a gyulladásos 
bélbetegséggel diagnosztizált gyermekek érzelmi és viselkedéses tüneteit, valamint képet kapjunk az ő és 
szüleik egészségfüggő életminőségéről, valamint mentális egészségéről.

Anyag és módszer
A vizsgálati csoportunkat a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézetének Gasztroenterológiai 
szakrendeléseire járó gyermekek és szüleik alkotják. A kérdőíves kutatásunkba 17 gyulladásos bélbetegséggel 
diagnosztizált gyermeket (átlagéletkor 14,24 év; min: 10, max: 19; sd: 2,53), illetve szüleiket, gondozóikat 
(átlagéletkor: 45,71; min: 27, max: 62; sd: 9,53) vontuk be. A gyermekek érzelmi és viselkedéses problémáinak 
egyszerű és gyors szűrésére a Gyermek Képességek és Nehézségek Kérdőívet, míg az életminőségük 
mérésére a PedsQL 4.0 Általános kérdőívet alkalmaztuk, melyek az önértékelőn kívül szülői értékelő 
változatot is tartalmaznak. Továbbá a gyermekek és szüleik körében is felvételre került a Diener-féle Élettel 
Való Elégedettség Skála és az Életszemlélet Teszt. A mentális egészség mérésére a gyermekeknél a Gyermek 
Depresszió Kérdőívet használtuk, szüleiknél pedig a Beck-féle Depresszió Kérdőívet, a Beck szorongás Leltárt 
és az Észlelt Stressz Skálát alkalmaztuk a depressziós és szorongásos tünetek feltárására.

Eredmények
Az IBD-vel diagnosztizált gyermekek szülei szignifikánsan rosszabbul ítélik meg gyermekeik egészségfüggő 
életminőségét, valamint érzelmi és viselkedési tüneteit, mint ahogy a gyermekek vélekednek saját magukról. 
A két kérdőív minden alskáláján tendencia-szerűen a szülők rosszabb eredményt gondolnak gyermekükről, 
mint amiről a gyermekek beszámolnak. Ezek közül legjelentősebben az érzelmi állapot és érzelmi tünetek 
emelkednek ki, azaz a szülők úgy gondolják, hogy a betegségük leginkább érzelmileg terheli meg 
gyermekeik életminőségét és inkább érzelmi tüneteket, problémákat mutatnak.  A szülők - összehasonlítva 
gyermekeikkel - szignifikánsan rosszabbul ítélik meg a saját életszemléletüket (azaz az optimista/pesszimista 
beállítódásukat), élettel való elégedettségüket, valamint általános életminőségüket.  A korrelációs 
együtthatók alapján kiemelendő, hogy a szülők optimistább életszemlélete együtt jár az alacsonyabb észlelt 
stresszel, szorongásos és depressziós tüneteikkel, valamint gyermekeiknél kevesebb érzelmi és viselkedéses 
problémáról számolnak be és jobbnak ítélik meg a saját, valamint gyermekük életminőségét is. Pozitív irányú 
kapcsolat mutatható ki továbbá a szülők életminősége és gyermekük általuk megítélt életminősége között 
is.  

Következtetés
Habár a krónikus betegség a gyermeket érinti, kihat a családi rendszer egészére is - gondozásuk a tipikus 
családi felelősségek mellett új kihívásokkal és megterhelésekkel jár.  A pilot kutatásunk eredményei alapján 
fontosnak véljük, hogy a gyulladásos bélbetegségben szenvedő gyermekek pszichológiai ellátása mellett a 
szülők mentális egészségére is kiemelt figyelmet szenteljünk, ezáltal jótékony hatással lehetünk a gyermekek 
életminőségére is. 
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 NON-COMPLIANCE VAGY TERÁPIA REZISZTENCIA?
Kolozsvári Edina1, Cseh Áron2, Lippai Rita2, Nagy Eszter3, Szabó Doloresz2, Veres Gábor2, Dezsőfi Antal2

1Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, Gyula , 2Semmelweis Egyetem I. Sz 
Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest , 3Markusovszki Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

 Az autoimmun hepatitis (AIH) ritka, ismeretlen etiológiájú, krónikus megbetegedés, mely a májparenchyma 
progresszív, gyulladással járó, destruktív elváltozása. A betegség tünetei nem specifikusak, gyakran véletlen 
laborleletként derül fény a betegségre, ritkán azonban akut vagy krónikus májelégtelenség hátterében 
igazolódik az autoimmun folyamat. Jellemző laboratóriumi eltérések a magas szérum transzamináz szintek, 
magas összfehérje, emelkedett IgG szint, és nem utolsó sorban a kimutatható szervspecifikus autoantitestek, 
mely alapján a betegség I-es és II-es típusa különíthető el.  A diagnózis felállításában a laboratóriumi 
vizsgálatok mellett a hasi ultrahang és szövettani lelet segít.  Overlap szindróma gyanúja esetén az epeút 
érintettség felderítésére cholangio-MR végzése javasolt. A kivizsgálás során a felmerülő egyéb etiológiai 
tényezőket ki kell zárni. Az esetek 10-20 % -ban  nem érhető el teljes remisszió az elsődleges terápiával.

Dorina kórelőzményében lényeges megbetegedés nem szerepelt. 2014-ben lázas hurut kapcsán laboratóriumi 
vizsgálata történt, mely anaemiára, májsejtnecrosisra és mérsékelt cholestasisra utalt. A szülők a diagnózis 
felállításáig intézetről intézetre vitték a gyermeket ismeretlen okból. Végül  klinikánkon a laboratóriumi 
eltérések és májspecifikus autoantitest (antinukleáris antitest, F-aktin ellenes antitest, citoplazma elleni 
antitest, kromatin ellenes antitest, citoszkeleton elleni antitest) kimutatás eredményei alapján I-es típusú 
AIH igazolódott, melyet a májbiopszia szövettani eredménye is megerősített. A protokoll szerinti elsődleges 
terápia, prednizolon (2 mg/ttkg kezdő, majd fokozatosan csökkentett dózisban) és azatioprin (2 mg/
ttkg dózisban) mellett azonban nem sikerült teljes remissziót elérni. A gyermek gyakorlatilag a betegség 
kezdetétől szinte folyamatosan szteroid terápiát igényelt, melynek mellékhatásai fokozatosan kialakultak.  A 
megbeszélt kontroll időpontokra a szülők nem hozták rendszeresen a kislányt, többször hónapokon keresztül 
nem jártak ellenőrző vizsgálaton. 2017. júniusában subicterus miatt utalta háziorvosa gasztroenterológiai 
részlegünkre. Klinikai tünetei és laboratóriumi eredményei kifejezett betegség aktivitásra utaltak a 
folyamatosan alkalmazott kis dózisú prednizolon és teljes dózisú azatioprin alkalmazás ellenére. A kilenc 
napos hospitalizáció alatt az állandó gyógyszerelésén nem változtatva, felügyelt gyógyszer bevétel mellett 
azonban laborértékei fokozatos javulást mutattak. Ezek alapján felmerül a kérdés, hogy a terápia rezisztencia 
hátterében a compliance hiány áll-e? A továbbiakban azonban tekintettel a konzervatív, kombinált 
immunszuppresszív kezelésre nem megfelelően reagáló AIH-re és a kifejezett szteroid mellékhatásokra 
mikofenolát-mofetil kezelés bevezetését tervezzük.

Az AIH kizárásos diagnózis, mindig keressünk egyéb okot a háttérben. Hosszantartó szteroid kezelés 
esetén mindig számolnunk kell a következményekkel. Az elsődleges terápiára nem reagáló AIH esetén a 
compliance hiányt is számításba kell vennünk. A terápia rezisztens AIH esetén másodvonalbeli kezelésként 
jobb alternatíva az mikofenolát-mofetil alkalmazása a ciklosporinnal szemben a lényegesen jobb mellékhatás 
profilja miatt.
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A COELIAKIA HAJLAMOSÍTÓ TÉNYEZŐINEK SEJTSZINTŰ 
VIZSGÁLATA

Korponay-Szabó Ilma1, Tóth Boglárka2, Gyimesi Judit3, Barta Tóth Beáta2, Elek Rita2, Király Róbert2, Fésüs 
László2

1Heim Pál Gyermekkórház Coeliakia Centrum, Budapest és Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati 
Intézet , 2Debreceni Egyetem Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debrecen, 

3Heim Pál Gyermekkórház Coeliakia Centrum, Budapest, Debrecen

Cél
A coeliakia a gyermekkorban diagnosztizált betegek gyermekeinél 20-40%-ban megjelenik.  A genetikailag 
determinált tulajdonságokból a HLA-DQ2 és DQ8 permisszív szerepe bizonyított, de a számos eddig leírt 
non-HLA polimorfizmus jelentősége tisztázatlan, mivel ezek többsége intronokban, azaz nem kódoló 
régiókban van. A jelen tanulmányban a lipoma preferred partner protein (LPP) polimorfizmust és a fehérje 
sejtbiológiai szerepét vizsgáltuk. Az LPP a sejtek adhéziójában szerepet játszó intracelluláris fehérje, mely 
közvetlenül an endomysium alatt helyezkedik el és egyes szakaszai gliadin szerű aminosav szekvenciákat 
tartalmaznak (PQPQPVP).  

Anyag és módszer
A preventCD európai programban résztvevő, coeliakiás elsőfokú rokonnal rendelkező magyar újszülöttek 
köldökzsinórjából endothel sejteket tenyésztettünk és a sejtproliferációt és adhéziót vizsgáltuk resorufin 
alapú valós idejű módszerrel. Pozitív kontrollként egy Duchenne kóros, negatív kontrollként normál 
újszülöttektől hasonlóan preparált sejteket használtunk. A rizikó gyermekeket szerológiai vizsgálatokkal 
követtük, pozitívitás esetén vékonybélbiopsziát végeztünk a coeliakia igazolására. Az LPP polimorfizmust és 
gliadin homológ szekvenciát helyspecifikus primerekkel vizsgáltuk. A coeliakiás gyermekek újszülöttkorban 
preparált endothel sejtjeit pBABE vektor segítségével immortalizáltuk a részletesebb vizsgálatokhoz.   

Eredmények
A követési idő alatt 10 gyermeknél manifesztálódott a coeliakia 3-6 éves kor között, ezzel az ismert LPP 
polimorfizmus nem mutatott összefüggést és a betegeknél nem volt az LPP szekvenciájában eltérés. 
Kimutattuk viszont, hogy az LPP direkt molekuláris interakcióba lép a transzglutaminázzal. Négy 
coeliakiás sejtvonalat tovább vizsgálva a sejtek már a születéskor csökkent adhéziót mutattak, melyet az 
LPP csendesítése még tovább fokozott. Az LPP és TG2 együttes csökkentésére a coeliakiás sejtek más 
kompenzációs mechanizmusokkal reagáltak, mint a kontroll sejtek.

Következtetés
Coekiakia esetén már a gliadin fogyasztás előtt eltérések észlelhetők alapvető sejtbiológiai működésekben. 
Az érintett anyagcsereút azonban feltehetően nem az LPP-mediált ágon van és további vizsgálatot igényel.  

Támogatás: PREVENTCD FP6, NKIFH 120392, GINOP 2.3.2-15-2016-00015
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MOTILITÁSZAVAROK IBD-BEN

Kovács Márta
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyermek Osztály, Győr

Bár a gasztrointesztinális motilitási zavarok jelenléte az IBD-s betegekben viszonylag gyakori, kevés az 
irodalmi adat ezen vonatkozásban. Feltehetően ezen zavarok legalább egy része szorosan összefügg a 
gyulladásos citokin-kaszkáddal és a béltraktus neuromuszkuláris változásaival. A tanulmányok többsége az 
IBS/IBD kapcsolatról nyújt információt, azonban a motilitászavarok a gasztrointesztinális traktus minden 
szegmensét érinthetik.

A gaszto-oesophagealis reflux tünetei gyakrabban fordulnak elő aktív IBD-ben a remisszióban levő 
betegekkel összehasonlítva. A gyomorürülés a CD-s gyermekek kb. 30%-ában késleltetettnek bizonyult. 
Felnőtt IBD-s betegeket vizsgálva is arra a következtetésre jutottak, hogy a gyomorürülési zavarok CD-
ben a leghangsúlyosabbak, mely részben a túlzott CCK kibocsátással magyarázható. Jelentős számú 
IBD-s betegben tapasztalhatóak IBS típusú tünetek (hasi fájdalom és dyscomfort, hasmenés, székrekedés) 
a gyulladásból eredően kialakuló motilitási zavarok és abnormális percepció következtében, különösen 
(de nemcsak) vékonybél érintettség esetén. A gyulladásos székletmarkerek hasznosak lehetnek ebben a 
szituációban. Azonban normális széklet kalprotektin szinttel rendelkező IBD-s betegnél is tapasztalhatóak 
IBS típusú panaszok, ami azt sugallja, hogy ezen állapotok egymás mellett is fennállhatnak. A gyulladás 
befolyásolhatja a vastagbél motoros és perceptív funkcióját is. Érdekes módon ezek a jelenségek a gyulladás 
megszűnése után megfigyelhetőek vastagbélérintettség esetén is.

A gasztrointesztinális motilitási rendellenességek különösen zavaró tényezőt képezhetnek IBD-ben amikor 
a gyulladás csökkent vagy a klinikai kép remisszióra utal. A klinikailag remisszióban levő IBD-s betegekben 
gyakran észlelhetőek IBS-szerű tünetek, és gyakran nehéz lehet megkülönböztetni, hogy ezen tüneteket IBS 
vagy perzisztáló okkult gyulladás okozza-e. Fontos, hogy a klinikusok tisztában legyenek ezzel a potenciális 
átfedéssel, mert ezen tudás hiánya téves kezeléshez vagy túlkezeléshez vezethet.
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GYERMEKKORI AKUT PANCREATITIS KLINIKAI 
JELLEMZŐI ÉS KEZELÉSE – PROSPEKTÍV 
MULTICENTRIKUS KOHORTVIZSGÁLAT

Lásztity Natália1, Párniczky Andrea1, Mosztbacher Dóra2, Tóth Anna3, Demcsák Alexandra3, 
Szentesi Andrea2, Tokodi István4, Vass Ilona5, Czelecz Judit6, Andorka Csilla7, Veres Gárbor7, 

Guthy Ildikó8, Tomsits Erika9, Gárdos László10, Hegyi Péter2

1Heim Pál Gyermekkórház, Budapest , 2Transzlációs Medicina Intézet, Pécsi Tudományegyetem, 
Általános Orvostudományi Kar, Pécs , 3SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi 

Központ, Szeged, 4Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár , 5Gyermekklinika, 
Pécsi Tudományegyetem, Pécs , 6Bethesda Kórház, Budapest , 7Semmelweis Egyetem, I. Sz. 

Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest , 8Szabolcs-Szatmér Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Kórház, 
Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza , 9Semmelweis Egyetem, II. Sz. Gyermekklinika, Budapest , 10Zala 

Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg

Cél
A gyermekkori akut pancreatitis (AP) növekvő incidenciája ellenére az optimális kezelést és klinikai 
gyakorlatot illető adatok hiányosak. Vizsgálatunk célja volt gyermekkori AP klinikai manifesztációjának és 
kimenetelének vizsgálata a terápia tükrében.

Anyag és módszer
51 akut pancreatitisben szenvedő gyermek adatait dolgoztuk fel 13 magyarországi centrumból 2012 és 2016 
közötti időszakban. Az átlagos életkor 14,9 (tartomány 3-18) év volt, 29 leány és 22 fiú került be a vizsgálatba. 
Az adatok gyűjtése elektronikus módon történt a Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport Regiszterében.

Eredmények
Genetikai vizsgálatok elvégzése előtt az esetek több mint felét az idiopathiás esetek alkották, gyakori volt 
a biliáris eredet, pancreas divisumhoz és szisztémás beteséghez társuló forma. Emelkedett (a felső normal 
érték 3x-át megahaladó)  szérum amiláz szintet  az esetek 83%-ban,  lipáz szintet 97%-ban észleltünk. A 
módosított Atlanta-kritériumoknak megfelelően a beteg gyermekek 86%-ban enyhe, 16%-ban középsúlyos 
lefolyású pancreatitis volt. Az átlagos kórházi kezelési idő 12,76±1,83 nap volt az enyhe és 28,53±11,84 nap 
a középsúlyos esetekben. A gyermekkori AP kezelési útmutatójának  (Orv Hetil. 2015 Feb 22;156(8):308-
25) megfelelően minden gyermek parenteralis folyadékpótlásban részesült a felvételt követő 24-48 órában. 
Forszírozott folyadékpótlást felvételkor  14/51 (27%) gyermek kapott. A kezelés során különféle parenteralis 
oldatokat alkalmaztak.A gyermekek kevesebb mint 48h keresztül voltak carentian és a betegség súlyosságától 
függetlenül jejunalis vagy gastricus szondatáplálást 24/51 (43%) esetben vezettek be. Nasogastricus 
táplálásban 3/24, míg nasojejunalis táplálásban 21/24 gyermek részesült. Teljes parenterális táplálást 2/51 
gyermek kapott.  A középsúlyos esetek mindegyikében antibiotikus kezelést indítottak a felvételt követően 
(8/51 gyermek). Minor analgetikumot (acetaminophen, diclophenac, paracetamol) 27/51 gyermek kapott és 
13/51 esetben savcsökkentő kezelést alkalmaztak.

Következtetés
Gyermekkori AP enyhébb lefolyású mint a felnőttkori kórformak, folyadékpótlás és korai enterális táplálás 
a kezelés alapja az első 48h-ban. A különböző kezelési gyakorlatok alapján továbbra is  nemzetközi, 
multicentirukus, prospektív vizsgálatok szükségességek az optimális kezelés széleskörű alkalmazásához.
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A HASI FÁJDALOMMAL JÁRÓ FUNKCIONÁLIS 
GASZTROINTESZTINÁLIS ZAVAROK EPIDEMIOLÓGIÁJA 

TIZENÉVESEK KÖRÉBEN

Major János1, Radó Krisztina2, Ádám Szilvia2

1SE Magatartástudományi Intézet, MRE Bethesda Gyermekkórháza, Budapest , 
2SE Magatartástudományi Intézet, Budapest

Cél
A hasi fájdalommal járó funkcionális gasztrointesztinális zavarok (AP-FGID) prevalenciájának (Róma III 
kritériumok alapján) és szociodemográfiai mutatóinak felmérése tizenévesek körében országos reprezentatív 
mintán.

Anyag és módszer
A kutatás során 2016 áprilisában 1000 fős nemre, osztályra és területre reprezentatív, iskoláskorú gyermeket 
vizsgáltunk. A teljes mintából 527 (73.19%) tizenéves (5-12. osztály) töltötte ki a kérdőíveket, amelyből 522 
kérdőív bizonyult a további analízisre alkalmasnak. A gyermekek átlagéletkora 14,76 (2,4 SD) év, a teljes 
mintában a lányok aránya 51.1% (N=267) volt. A tizenévesek a szociodemográfiai (életkor, nem, lakhely, 
szülők kapcsolata) kérdések mellett a magyarra fordított és lingvisztikailag validált Gyermekkori gyomor-
bélrendszeri tünetek kérdőív, Róma III változatát is kitöltötték. Az elemzés során kontroll csoportként a 
mintából elkülönítettük az olyan gyermekeket, akiknek semmilyen fájdalma nem volt a kérdőív alapján. A 
statisztikai elemzés során a funkcionális hasi fájdalommal élő gyermekeket a kontroll csoporttal hasonlítottuk 
össze, a deskriptív statisztikán kívül Mann-Whitney U, χ2 teszt, Fisher-féle egzakt tesztet alkalmaztunk, 
p‹0.05 szignifikancia szintet tekintettük statisztikailag szignifikánsnak.

Eredmények
A magyarországi tizenévesek 11,9%-a szenved legalább egy hasi fájdalommal járó funkcionális 
gasztrointesztinális zavarban. A zavar szignifikánsan több lánynál mutatható ki a (χ2=25.1 (1), p=0.000). 
A megyeszékhelyen lakó gyermekeknél alacsonyabb a prevalencia (Fisher-féle egzakt teszt, 0.049). 
Az iskolatípus, a válás, vagy a gondviselő személye a kórkép megjelenését nem befolyásolta. Életkori 
prevalencia szempontjából statisztikai különbséget jelen vizsgálat nem igazolt, de a leggyakoribb a 15-16 
éves gyermekek körében volt. A leggyakoribb AP–FGID a hasi migrén (N=32, 6.1%), amelyet az irritábilis bél 
szindróma követett (IBS) (N=24, 4.6%). 10 gyermek az IBS csoportból hasi migrénben is szenvedett (AM). A 
funkcionális hasi fájdalom szindróma (FAPS) fiúk körében gyakoribb volt, de a többi AP-FGID tekintetében 
lány predominanciát igazoltunk.

Következtetés
A hasi fájdalommal járó funkcionális gasztrointesztinális zavar Magyarországon a nemzetközi átlagnak 
megfelelően minden tizedik gyermeket érint. Eredményeink felhívják a figyelmet a kórkép jelentőségére, és 
az azonosított rizikótényezők (nem, lakhely) mentén további kutatások szükségességére.
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DIAGNOSZTIKUS GYAKORLAT VÁLTOZÁSA 
GYERMEKKORI IBD-BEN AZ ELMÚLT 10 ÉVBEN A HUPIR 

ALAPJÁN

Müller Katalin Eszter1, HUPIR Csoport2, Veres Gábor1

1Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest , 2MGYGT

Bevezetés
A 2005-ben publikált Portói Kritériumok szerint a gyulladás bélbetegség (IBD) gyanúja vizsgált gyermekeknél 
pánendoszkópia ileum intubációval, többszörös szövettani mintavétel és vékonybél képalkotó vizsgálatok 
javasoltak. A HUPIR (Hungarian Pediatric IBD Registry) – országos lefedettségű, prospektív gyermekkori IBD 
regiszter - adatai alapján korábban már láttuk, hogy az indulást követő első években a diagnosztikus gyakorlat 
közelített a Portói Kritériumokhoz. A jelenleg 10 éve működő regiszter adatai alapján újraelemeztük, hogy a 
10 év távlatában hogyan változott a diagnosztikus gyakorlat.

Módszerek
A HUPIR országos lefedettségű, prospektív regiszter, melybe az újonnan diagnosztizált, 18 év alatti IBD-
seket vonjuk be. A regiszter működésében 27 gyermek-gasztroenterológiai központ 40 orvosa vesz részt. 
A betegeket a diagnosztizáló gyermek-gasztroenterológus regisztrálja, és kétszintű validáció után kerülnek 
az adatok a regiszterbe. Rögzítjük a gyermekek demográfiai adatait, a lokalizációt, aktivitást, terápiát. A 
diagnosztikus gyakorlat változását 2007. január 1 és 2016. december 31. között regisztrált betegeken 
vizsgáltuk leíró statisztikai módszerekkel.

Eredmények
A vizsgált időszakban összesen 1490 gyermek adatait elemeztük, 924 Crohn-beteget, 468 colitis ulcerosást 
és 98 IBD-U-s (U: unclassified, nem meghatározott) gyermeket regisztráltunk. Összesen a Crohn-betegek 
37%-ánál, az IBD-U-s betegek 24%-ánál teljesültek a Portói kritériumok. A colitis ulcerosások 69%-ánál 
történt pánendoszkópia az ileum intubációjával, 16%-ánál történt ezt kiegészítő vékonybél képalkotó 
vizsgálat is. 2007-ben az IBD-s gyermekek 52%-ánál történt felső endoszkópia és a felénél terminalis ileum 
intubáció, 2016-ra ez az arány 90% (p<0.0001)és 82%-ra (p<0.0001) emelkedett. A vékonybél képalkotó 
vizsgálatok aránya az összes IBD-s gyermeknél érdemben nem változott az évek során (tartomány 22-52%), 
azonban az MR vizsgálatok aránya 7%-ról 37%-ra nőtt, míg a CT vizsgálatok aránya 25%-ről 2%-ra csökkent. 
Az IBD-U kategóriába sorolt betegeknél a Portói kritériumok átlagosan a betegek 24%-ánál valósultak meg 
(tartomány: 8-38%). A Crohn-betegeknél vékonybél képalkotó vizsgálatok aránya javult 48%-ról 58%-ra, 
Portói kritériumok 2016-ban a betegek 42%-ánál teljesültek, korábban ez azt arány 16% volt (p=0,0002).

Következtetés
A HUPIR adatai alapján megállapítható, hogy hazánkban a Portói kritériumok egyre nagyobb arányban 
valósulnak meg, különös tekintettel a felső endoszkópia elvégzését és az ilealis intubáció sikerességét 
illetően. A vékonybél képalkotó vizsgálatok hiányoznak a leggyakrabban a diagnózis felállításakor. Az IBD-
U-s betegeknek csak negyedénél valósulnak meg a Portói Kritériumok, ami felveti annak a lehetőségét, 
hogyha a betegeknél megtörténne a teljes kivizsgálási protokoll - a betegek pontosan klasszifikálhatóak 
lennének. 
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CSECSEMŐKORI VÉRES SZÉKLET, NORMÁLIS 
GYARAPODÁS. LEHET-E IBD?

Nagy Eszter1, Müller Katalin2, Cseh Áron2, Veres Gábor2

1Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely , 2Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati 
Klinika, Budapest

Bevezetés
A gyulladásos bélbetegség (IBD) incidenciája minden életkorban világszerte növekszik. Korai kezdetű (early 
onset) IBD-ről 10 év alatti, nagyon korai kezdetűről (very early onset: VEO) 2-5 éves kor alatti kezdet esetén 
beszélhetünk. Ebben az életkorban a betegség hátterében általában monogénes genetikai defektus áll, 
ellentétben a későbbi életkorban manifesztálódó betegséggel, ahol jelen tudásunk szerint a kóros étrend a 
központi tényező.

Esetbemutatás
A negatív perinatalis anamnézisű, jól fejlődő csecsemőnek 3 hónapos korban kezdődött véres székürítése. 11 
hónapos korban (testtömeg:12 kg) került a klinikára napi 4-5 alkalommal jelentkező híg, véres székletürítés 
miatt. A változatlanul jól fejlett csecsemő státuszában glutealis pelenkadermatitis kivételével eltérés nem 
volt. A laboreredmények közül a vashiányos anaemia (Hct:0.28%, Hb: 88 g/l) és thrombocytosis (646 G/l) 
említendő. Kezdetben allergiás enterocolitist, majd - az endoscopia során vett szövettani minták eredményét 
figyelembe véve - eosinophil colitist feltételezve tejfehérjementes diétát, majd annak sikertelensége miatt 
aminosav alapú tápszert (Neocate) javasoltunk. A diéta, illetve a negatív széklettenyésztés ellenére indított 
kombinált antibiotikus kezelés, per os mesalazin mellett is fennálló klinikai progresszió miatt szteroid 
beállítására kényszerültünk. A változatlanul tünetes kisdednél 14 hónapos korban elvégzett kontroll 
endoscopia a corpus és antrum nyálkahártya erythemáját, a colon teljes hosszában segmentalis, fibrinnel 
fedett fekélyek és aphtosus laesiok jelenlétét igazolta. A hisztológiai vizsgálat a beteg fiatal kora ellenére 
IBD-t valószínűsített, de granuloma nem volt kimutatható a mintákban. A szteroidrezisztencia miatt 
biológiai terápiát indítottunk. A kezelés mellett a haematochezia átmenetileg csökkent, PCDAI indexe 
javult, de továbbra sem tünetmentes. A klinikum alapján genetikai betegség lehetősége merült fel. Ezirányú 
kiterjesztett vizsgálatok folyamatban vannak.

Következtetés
IBD bármely életkorban előfordulhat. Fontos, hogy jól fejlődő, allergiás enterocolitisesnek gondolt 
csecsemőnél is gondoljunk VEO-IBD-re, amennyiben a véres széklet az adekvát kezelésre sem szűnik 
meg. Ezekben az esetekben monogénes kórképekre is gondolni kell (pl: IL-10 receptor hiány, XIAP, IPEX-
szindróma, MALT1-deficiencia). Ezen betegségek esetén az őssejt transzplantáció kuratív lehet.
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A CROHN BETEGSÉG PERIANALIS SZÖVŐDMÉNYÉRŐL 
ÉS ELLÁTÁSÁRÓL

Nagy Ferenc, Molnár Tamás, Szepes Zoltán, Farkas Klaudia
SZTE I. Belgyógyászati Klinika, Szeged

Cél
A perianalis szövődmények rontják az életminőségét, megterhelést jelentenek az egészségügyi ellátás 
számára, kezelésük konszenzuson alapul, ehhez szükséges a betegség természetének és lokalizációjának 
ismerete. 

Anyag és módszer
Alapvető a fisztula aktivitásának meghatározása, a fisztulák és a tályogok anatómiájának ismerete. Törekedni 
kell a teljes ileocolonoscopos vizsgálatra, az altatásban történő perinanalis sebészi beavatkozásra, a has és 
a kismedence MRI vizsgálatára. A perineális majd a rectalis ultrahang vizsgálat az elsőként alkalmazható 
módszerek.

Az antibiotikus kezelések a fistula hozamot csökkentik, de nem zárják a sipolyt. Az azathioprin hatékonysága 
ellentmondó, a methotrexat nem hatékony, a cyclosporin és a tacrolimus toxicus. A biológiai terápia; 
infliximab, adalimumab, certolizumab-pegol hatékonyak. A leghatékonyabb a közös biológiai és sebészi 
ellátás. Tíz éven át nyilvántartott 517 Crohn betegünkben a perianalis szövődményes betegek száma 
134/517(25,9%). A 134 betegből colon (L2, L3) érintettséget 121/517 (23,4%) betegben találtunk. Az utolsó 
viziten 84 sipoly esetet láttunk.

Következtetés
Biológiai terápiát 64, immunszuppressziót 34, antibiotikumot 26 beteg kap, mono/kombo formában, a 
folyamatos sebészi/proctologiai ellátás mellett.
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PANCREATITIS GENETIKAI SZŰRÉSE 
MAGYARORSZÁGON

Németh Balázs Csaba1, Párniczky Andrea2, Horváth Emese3, Hegyi Péter4

1SZTE ÁOK I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged , 2Heim Pál Gyermekkórház, Budapest , 3SZTE ÁOK 
Orvosi Genetikai Intézet, Szeged , 4PTE ÁOK Transzlációs Medicina Intézet, Pécs

Bevezetés
A hasnyálmirigy-gyulladás kialakulásának központi mechanizmusa a tripszinogén korai, pancreason 
belüli aktivációja. A genetikai hajlamfokozódás elsősorban gyermekkorban és fiatal felnőttkorban járul 
hozzá a betegség kialakulásához. A PRSS1, CTRC, SPINK1, CPA1, CFTR és CEL gének bizonyos mutáció 
hajlamosítanak a pancreatitis kialakulására. Nem tisztázott, hogy genetikai szűrés mely esetekben javasolható 
a pancreatitisen átesett gyermekek számára.

Cél
A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport (www.pancreas.hu) célja, hogy prospektív, nemzetközi, 
multicentrikus klinikai tanulmány keretében („APPLE” study) az akut és/vagy krónikus pancreatitisben 
szenvedő gyermekek számára genetikai szűrést végezzen.

Betegek és módszer
Minden hasnyálmirigy-gyulladáson átesett, „APPLE” study-ban résztvevő gyermek számára genetikai szűrést 
végeztünk: perifériás vérből izolált DNS-ből hagyományos szekvenálással vizsgáltuk a PRSS1, SPINK1, CTRC, 
CPA1 és CFTR gének megfelelő kódoló szakaszait és azok közvetlen környezetét.

Eredmények A vizsgált pancreatitis-en átesett gyermekek (n = 121) felében (~50%) azonosítottunk a 
hasnyálmirigy-gyulladás genetikai hajlamát fokozó, vagy a betegség kialakulásáért önmagában felelős 
mutációkat.

Következtetés
A genetikai hajlamfokozódás lényeges tényező a gyermekkori akut és krónikus pancreatitis kialakulásában. 
Az etiológiai tényező tisztázása érdekében genetikai szűrés javasolható azoknak, akik gyermekkorban 
legalább egyszer akut pancreatitisen estek át, vagy krónikus pancreatitisük kezdete gyermekkorra tehető.
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SÚLYOS BÉLMOTILITÁSZAVAR HÁTTERÉBEN 
FELFEDEZETT GANGLIONEUROBLASTOMA

Pap Krisztina1, Garami Miklós2, Kovács Márta1

1Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Gyermekosztály, Győr , 2Semmelweis Egyetem, 
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Bevezetés
A gasztrointesztinális motilitászavarok egyik gyakori formája az obstipatio. Az etiológia gyermekkorban 95%-
ban funkcionális eredetű. Az organikus okok ritkák, paraneoplasias tünetként jelentkezése pedig nagyon 
ritkának mondható.

Esetismertetés
2,5 éves betegünket elesett, súlyos állapotban vettük fel osztályunkra ileus klinikai (székletürítés hiánya, 
hasi distensio, hasi fájdalom, bélhangok hiánya) és radiológiai képe miatt. Gyermeksebészeti konzílium 
akut sebészeti teendőt nem véleményezett. Konzervatív kezelés mellett ápolása 4. napján haspuffadása, 
hasi fájdalma megszűnt, székletürítése rendeződött. Coeliakia szerológia negatív eredményt adott. 
A normális TSH szint a hypothyreosist kizárta. Hypercalcaemia nem állt fenn. Súlyos bélmotilitási zavar 
okának kivizsgálása céljából további vizsgálatokat végeztünk, melynek során emelkedett húgysav szintet, 
gyorsult süllyedést találtunk majd megismételt hasi  ultrahang vizsgálat kapcsán jobb oldalon, a mellékvese 
régiójában egy 4,2 x 3,8 cm nagyságú neuroblastomának imponáló képlet ábrázolódott. A mellkasi és hasi 
MR vizsgálat fenti diagnózist megerősítette, emellett multiplex csontmetastasisok jelenlétét rögzítette. A 
tumor műtéti úton eltávolításra került. A szövettani vizsgálat intermixed típusú ganglioneuroblastomát 
igazolt. Kezelését protokoll szerint kezdték meg. Hormontermelő tumor esetén a daganat sejtek felszínén 
megjelenő antineuronalis nukleáris antigén (ANNA)-1 ellen a szervezet ANNA-1 antitestet, ismertebb nevén 
anti-Hu antitestet termelhet, amely a bél ganglionsejtekjeinek károsodását okozhatja. Bár esetünkben az anti-
Hu antitestek meghatározása negatív eredményt adott a kivizsgálást elindító obstipációt és paralitikus ileust 
paraneoplasticus tünetként értékeltük. Amennyiben a kemoterápia befejezését követően a motilitászavar 
továbbra is fennáll további vizsgálatok elvégzését tervezzük.

Konklúzió
Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy bár az obstipáció az esetek többségében funkcionális eredetű, 
súlyos bélmotilitászavar esetén képalkotó és laboratóriumi vizsgálatokat elvégzése célszerű az organikus 
okok kizárása céljából. A ganglioneuroblastoma egyik korai tünete lehet az obstipáció.
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AZ APPLE VIZSGÁLAT (ANALYSIS OF PEDIATRIC 
PANCREATITIS) EDDIGI EREDMÉNYEI

Párniczky Andrea
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Transzlációs Medicina Intézet, Pécs; 

Heim Pál Gyermekkórház, Budapest

Bevezetés
Gyermekkori pancreatitis előfordulási gyakorisága az elmúlt évtizedben megemelkedett. A kórkép 
etiológiája színesebb, mint felnőttkorban mégis az esetek 35-40%-ban rutin módszerekkel a kiváltó ok nem 
azonosítható, ezek hátterében genetikai rizikófaktorok valószínűsíthetőek.

Cél
A gyermekkorban kezdődő hasnyálmirigy- gyulladás genetikai tényezőinek megismerése és a genetikai 
vizsgálat evidencián alapuló elhelyezése ezen betegek ellátásban.

Anyagok és módszerek
A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport Gyermekgyógyászati Szekciója elindított egy multicentrikus, 
nemzetközi, obszervációs, klinikai vizsgálatot (APPLE - Analysis of Pediatric Pancreatitis, ISRCTN89664974) 
kritikus mennyiségű klinikai adat és biológiai minta összegyűjtésére gyermekkorban kezdődő pancreatitises 
betegtől. Pancreatitisben ismert genetikai variánsok (PRSS1, CFTR, SPINK1, CTRC vagy CPA1) vizsgálata 
vérmintából, Sanger szekvenálással történt.

Eredmények
A vizsgálatba eddig összesen 121 beteg került bevonásra, melyből 8 beteg a munkám eredménye. Etiológiát 
illetően biliáris 17%, gyógyszer indukálta 7%, trauma 4%, alkohol 2%, egyéb 26% (vírus, post-ERCP, anatómiai 
malformáció, szisztémás betegség). Az elkészült  genetikai vizsgálat alapján az idiopathiás esetek 67%-ban, 
míg a nem-idiopathiás esetek 36%-ban igazolódott genetikai eltérés.

Következtetés
Eddigi eredményeink alapján a genetikai vizsgálatot függetlenül az etiológiától, minden pancreatitisben 
szenvedő gyermeknél el kellene végezni. Az APPLE klinikai vizsgálat még zajlik, további betegek bevonása 
feltétlenül szükséges.
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MIT TEHETÜNK HA NEM ESZIK A CSECSEMŐ? A 
KORAGYERMEKKORI EVÉS-ALVÁSZAVAR AMBULANCIA 

BEMUTATÁSA KÉT ESET KAPCSÁN

Scheuring Noémi, Karoliny Anna, Lőrincz Margit
Heim Pál Gyermekkórház, Budapest

Cél
A Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai részlegén működő Koragyermekkori Evés-Alvászavar Ambulancia 
2017 januárban kezdte meg működését. Az első 5 hónapban közel száz csecsemő és kisgyermek került 
ellátásra. Prezentációnkban az ambulanciánkra irányított két táplálási zavaros csecsemő esetét mutatjuk be, 
mely során az ambulancia működési kereteibe is betekintést nyújtunk.

Anyag és módszer
Az ambulancia kivizsgálási protokollja elsődlegesen az organikus háttér vizsgálatát célozza meg. Emellett 
akár egyidőben is mód van a funkcionális és egyéb okok kutatására, amennyiben ezirányú igény merül fel. 
A komplex ellátást csapatmunka teszi lehetővé. Eseteinkben bemutatott két csecsemő (nyolc hónapos), 
tejallergia és dystrophia miatt gasztroenterológiai gondozás alatt áll kórházunkban. Az anamnézisben 
gyakori bukás, haspuffadás, táplálás elutasítás, és a hozzátáplálás bevezetésének nehézsége szerepelt. 
Az előzetesen beállított kezelés javított a csecsemők állapotán, de evési viselkedésükre változatlanul 
az elutasító magatartás volt jellemző.  Az organikus okok ismeretében ambulanciánkon a lelki tényezők 
kerültek a fókuszba,  a szülő-csecsemő konzultáció eszközeinek alkalmazásával. A kisgyermekek jelzéseinek 
szülői észlelése és értelmezése kiemelt szerepet kapott a találkozások során. A konzultáció eszközeként 
videofelvételt és ennek a szülővel való közös megbeszélését is alkalmaztuk.

Eredmények
A csecsemők táplálhatóságában és az elfogyasztott táplálék mennyiségében pozitív irányú változás 
következett be. A hozzátáplálás fokozatosan bevezethetővé vált. Az etetési helyzetek mindkét fél számára 
(anya, csecsemő)  nyugodtabbá és kellemesebbé váltak. A Koragyermekkori Evés-Alvászavar Ambulancián 
jelentkező 108 csecsemő/kisgyermek közül 82 jelentkező (75,92%) került kizárólag táplálási probléma miatt 
ellátásra. Evés és alvászavar együttes előfordulása 9 kisgyermeknél (8,33%), lépett fel. Kizárólag alvászavar 
diagnózissal  14  (12,96%) esetben találkoztunk. Viselkedési zavar 1 (0,93 %), obstipáció diagnozissal  2 (1,85 
%) beutalás történt. Prezentációnkban  dystrophia és evészavar miatt kivizsgált és ellátott kisgyermekek 
adatait is elemezzük.  

Következtetés
A csecsemők és kisgyermekek táplálási zavarainak kivizsgálása és kezelése esetenként multifaktoriális 
megközelítést igényel. Amennyiben a kisgyermeknél jelentkező kóros tünet, vagy a szülő panasza nem 
magyarázható egyértelműen az orvosi kivizsgálás eredményeivel,  funkcionális vagy egyéb háttértényezőket 
javasolt figyelembe venni.
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KERATITIS HERPETICA TNFA INHIBITORRAL KEZELT 
FIATAL CROHN-BETEGBEN

Sutka Melinda1, Takács Lili2, Nemes Éva3, Palatka Károly4

138. Gyermekgyógyászati Körzet, Debrecen , 2Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Szemészeti Klinika, 
Debrecen , 3Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen, 4Debreceni 

Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Gasztroenterológiai Tanszék, Debrecen

Bevezetés
A TNFa proinflammatórikus citokinként fontos szerepet játszik a természetes immunválasz kialakításában, 
így a vírusok elleni védekezésben is. A TNFa -gátlók használata mellett az opportunista fertőzések kockázata 
fokozott.

Esetismertetés
A jelenleg 19 éves fiú 2009-től áll kezelés alatt   vékony- és vastagbelet érintő  Crohn-betegség miatt. 
Terápiarezisztencia miatt néhány hónappal a diagnózist követően anti-TNFa kezelés (infliximab) alkalmazása 
vált szükségessé. A biológiai kezelés hatásosnak bizonyult, azonban az infliximab stop-szabály miatti 
elhagyásait követően minden alkalommal   endoszkópiával igazolt   relapszus jelentkezett, súlyos terminalis 
ileum érintettséggel.

Felnőtt gasztroenterológiai gondozásba történő tranzícióját követően – a negyedik infliximab ciklus fenntartó 
kezelése során   a kontaktlencsét viselő fiúnál hirtelen bal oldali szemfájdalom, -vörösség, könnyezés és 
látásromlás jelentkezett. A panaszok hátterében réslámpás vizsgálattal herpeszes eredetű fekélyes, a 
stromát is érintő szaruhártya fertőzés igazolódott. Az anti-TNFa kezelés felfüggesztésével párhuzamosan 
lokális (gancyclovir) és szisztémás (acyclovir) antivirális kezelés indult. Mivel a gyógyszeres terápia hatására 
a corneán levő ulcus telődése nem volt kielégítő mértékű, a sérült terület amnionnal történő fedése vált 
szükségessé. A beavatkozást követően a szaruhártya fekélye gyógyult.

A herpeszfertőzés szanálódását követően a biológiai kezelés újragondolása vált szükségessé. A szisztémás 
immunszuppressziót okozó anti-TNFa terápia helyett a „bélszelektív” vedolizumab adása mellett döntöttünk, 
a súlyos infektív szövődmények kisebb valószínűsége miatt. Az indukciós kezelést követően végzett 
colonoscopia során észlelt állapotjavulás miatt a kezelés folytatható volt. Az eddigi, 15 hetes vedolizumab 
terápia mellett szemészeti vagy egyéb infektív szövődmény nem jelentkezett.

Megbeszélés
A vedolizumab egy bélre szelektív integrin(─4─7) antagonista, amely nem befolyásolja a szisztémás 
immunválaszt. Hatékonynak és a Gemini-tanulmányokban kiemelkedően biztonságosnak bizonyult 
közepesen súlyos/súlyos Crohn-betegség és colitis ulcerosa kezelésében; pontos helye a terápiás 
algoritmusban még nem tisztázott. Az anti-TNFa kezelés hatástalansága vagy ellenjavallata esetén egyedi 
elbírálás alapján hazánkban is finanszírozott 18 éven felüli betegeknél. A legújabb klinikai vizsgálatok alapján 
gyermekkorban is hatékonynak és biztonságosnak tűnik, és a vizsgálati eredmények bővülését követően a 
gyermekkori IBD kezelésében is alternatívát jelent majd a TNFa gátlók mellett.
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A KISGYERMEKKORI VAS ÉS D-VITAMIN HIÁNY OKAI ÉS 
MEGELŐZÉSE, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

Szabó András
Semmelweis Egyetem, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Az élet első 1000 napja különösen fontos időszak az egészségfejlődés szempontjából: a helytelen 
táplálás miatt olyan hiányállapotok és betegségek alakulhatnak ki ekkor, amelyek végigkísérik a gyermek 
egész életét. Az 1-3 éves kisgyermekek körében a D-vitamin és a vas hiány a két leggyakoribb tápanyag 
beviteli probléma világszerte. Ebben az életkorban a kisgyermekek különösen sérülékeny korosztálynak 
számítanak a D-vitamin és vas hiány tekintetben, hiszen az intenzív növekedés mellett az immunrendszer- 
és az agyfejlődés is nagyon intenzív ezekben az években. Ezzel kapcsolatban több kutatást is végeztek, 
csecsemők és kisgyermekek körében is. Legfrissebb kutatás szerint, megfelelő mennyiségű D-vitaminnal és 
vassal dúsított junior gyerekitalok napi fogyasztása segít a megfelelő mennyiségű vas és D-vitamin szintek 
biztosításában.
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FAMILIÁRIS INTRAHEPATIKUS CHOLESTASIS (PFIC)
MIATT GONDOZOTT BETEGEINK AZ ELMÚLT 

ÉVTIZEDEKBEN

Szabó Dolóresz1, Fodor Anna2, Vojnisek Zsuzsanna3, Szőnyi László4, Dezsőfi Antal2
1Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest , 2Semmelweis Egyetem, 

I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest , 3Rózsakert Medical Center, Budapest , 
4King Faisal Specialist Hospital and Research Center, Riyadh, Saud Arabia

Célkitűzés
Retrospektív vizsgálatunk keretében felmértük 1995 január és 2017 július között, a Semmelweis Egyetem I. 
számú Gyermekklinikáján progresszív familiáris intrahepatikus cholestasis (PFIC) miatt gondozott gyermekek 
betegséglefolyását, illetve a gondozásuk során gyűjtött klinikai tapasztalatainkat.

Betegek
A vizsgálati időszakban 16 gyermeknél diagnosztizáltunk PFIC-et, 2 betegnél a PFIC 1-es típusa, míg 14 
gyermeknél a PFIC 2-es típusa igazolódott. Az átlagéletkoruk a diagnózis felállításakor 3 hónap volt (2-5 
hónap). Az érintett betegek között két testvérpárt gondozunk. 

Diagnózis
Betegeink vezető prezentációs tünetei a normál gamma-glutamil-transzferázzal (GGT) járó cholestasis, 
emelkedett transzamináz enzimek, coagulopathia és pruritus voltak. A PFIC diagnózisának felállításához 
62,5 %-ban genetikai vizsgálat történt (ATP8B1 és ABCB11 gének vizsgálata), 25 %-ban immunhisztokémiai 
vizsgálaton (BSEP immunhisztokémiai vizsgálata), míg a fennmaradó esetekben a típusos klinikai- és 
májszövettani képen alapult a diagnózis. Az egyéb neonatalis cholestasist okozó betegségek kizárása 
minden esetben a kivizsgálás részét képezte (infektív eredet, metabolikus májbetegségek, alpha-1 antitrypsin 
deficiencia, cisztás fibrosis stb.)

Kezelés
Minden betegünk ursodeoxycholsav terápiában és a zsírban oldódó vitaminok szupplementációjában 
részesült. Súlyos pruritus kezelésére gyógyszeres terápiaként cholestyramint, rifampicint vagy naltrexont 
alkalmaztunk. Albumin dialízist (MARS) két betegünknél végeztünk a kínzó viszketés enyhítésére. Az epe 
enterohepatikus körforgásának csökkentésére két gyermeknél történt parciális biliáris diverzió.

Kimenetel
2017 júliusáig 9 gyermek esett át májátültetésen (56 %), közülük 4 esetben történt élődonoros 
transzplantáció (45 %). Az esetek többségében (7 beteg) a végállapotú májelégtelenség miatt vált 
szükségessé a transzplantáció, két betegnél a súlyos, az életminőséget jelentősen rontó pruritus indokolta 
azt. A májátültetést követően észlelt súlyos szövődményekként a biliáris anasztomózis szűkületét, vena 
cava superior szindrómát, celluláris rejekciót, súlyos fokú steatosis hepatist és poszt-transzplantációs 
lymphoproliferatív megbetegedést észleltünk. A PFIC 1-es típusára jellemző súlyos intestinalis tüneteket és 
növekedésbeli elmaradást észleltünk a transzplantációt követően is. A vizsgálati időszakban egy gyermek 
hunyt el a krónikus májelégtelenség akut dekompenzációja miatt.

Következtetések
Tapasztalataink szerint a betegség egyik fő jellemző tünetének tekinthető pruritus komoly problémát jelent 
a betegeknek, csillapítása jelentős kihívás a klinikusok számára is. A genetikai vizsgálat nagyban segíti a 
diagnózis felállítását a klinikai kép és májszövettani vizsgálati eredmények mellett, azonban hazánkban 
jelenleg még nem elérhető vizsgálat.
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SZÜKSÉGES-E FERRITIN VIZSGÁLAT A COELIAKIA 
MEGÁLLAPÍTÁSAKOR? A MAI DIAGNÓZISOK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA TÖRTÉNELMI KONTROLLOKKAL

Sági Viktória IV.éves oh.1, Gyimesi Judit1, B. Kovács Judit2, Lőrincz Margit2, Nagy Anikó2, 
Korponay-Szabó Ilma1

1Heim Pál Gyermekkórház Coeliakia Centrum, Budapest , 2Heim Pál Gyermekkórház Gasztroenterológiai és 
Nephrológiai Osztály, Budapest

Cél
A coeliakiát hagyományosan felszívódási zavarként definiálták és a múltban az alacsony ferritin értéket a 
betegek közel 100%-ára jellemzőnek tartották. Manapság a coeliakia felismeréséhez pozitív eredményű 
coeliakia autoantitest vizsgálatok vezetnek, melyekre gyakran nem emésztőszervi problémák vagy 
visszatérő hasi fájdalom miatt kerül sor, amikor szérum ferritin szint meghatározás nem mindig történik. 
A jelen tanulmányban azt vizsgáltuk, hogy ilyen esetekben, illetve a coeliakia megállapításakor általában 
milyen arányban fordul elő vashiány.

Anyag és módszer
A Heim Pál Gyermekkórházban 2011-2016 között diagnosztizált coeliakiás betegek (n=635) kezdeti szérum 
ferritin, vasanyagcsere és vérkép adatait elemeztük. A diagnózist 97%-ban vékonybél szövettani vizsgálat, 3%-
ban az ESPGHAN 2012 kritériumok alapján non-invazívan állították fel. Az eredményeket összehasonlítottuk 
a klinikai prezentáció típusával és a 2000.év előtt diagnosztizált betegekből random módon kiválasztott 
történelmi kontrollcsoportban (n=61) mért értékekkel.

Eredmények
A 2000.év előtti diagnózisok esetén 5 ug/l alatti szérum ferritin érték a betegek 52.5%-ában, 10 ug/l alatti 
érték 67.2%-ban, 15 ug/l alatti érték 78.7%-ban, 20 ug/l alatti érték 83.6%-ban fordult elő; anaemia (Hb<115g/l) 
a betegek 53%-ában volt. A 2011-2016 közötti új coeliakia diagnózisok esetén ezek az arányok 17%, 32%, 
45.5% és 58.7% voltak (mind p<0.001), így a betegek közel felében a vasraktárak normálisnak tekinthetők. 
Manifeszt anaemia 21.2%-ban fordult elő. A friss diagnózisok idején szérum ferritin meghatározás 92%-ban 
állt rendelkezésre, ebből 34 esetben a mérést retroaktívan, a pozitív szerológia megérkezése után, az arra 
félretett vérből végezték el. A szűrés folytán diagnosztizált betegek között (n=232, főként családtagok, 
populáció)  –  tünetek jelenlététől függetlenül - a 15 ug/l alatti szérum ferritin értékek aránya (45.3%) hasonló 
volt, mint a teljes közelmúltbeli betegcsoportban, de az 5 ug/l alatti értékek aránya alacsonyabb volt (12.1%). 
Felszívódási problémára utaló tünettel nem rendelkező, nem anaemiás betegek között (n=281) 15 ug/l alatti 
szérum ferritin érték 34.8%-ban, 5 ug/l alatti érték 6.8%-ban fordult elő.

Következtetés
Jelenleg is az újonnan diagnosztizált coeliakiás betegek felénél jelentősen csökkent vasraktárak mutathatók 
ki. A kezelést igénylő betegek azonosítására továbbra is indokolt a szérum ferritin szint mérése minden új 
coeliakia diagnózis esetén. A bizonyított vashiányt mint malabszorptív tünetet felhasználhatjuk az ESPGHAN 
feltételek szerint megállapított szabályos non-invazív diagnózishoz családtagok és nem emésztőszervi 
panaszok esetén is.
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 BÉLELZÁRÓDÁS GLUTÉNTŐL, AVAGY MINDIG 
GONDOLJUNK A CÖLIÁKIÁRA

Sándor Laura1, Cseh Áron2, Veres Gábor2

1Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház, Szolnok , 
2Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Bevezetés
Bélelzáródás döntően sebészeti okból jöhet létre, de ennek képét utánozhatja súlyos esetben elhanyagolt 
malabszorpciós kórkép is. A malabszorpció legtöbbször a vékonybél működési zavaraként jön létre, és 
székelési problémák, haspuffadás, következményes malnutríció lehet a szövődménye. A diagnosztikát 
azonban gyakran megnehezíti, hogy a cöliákia gyermekkorban nagyon gyakran nem típusos tünetekkel 
jelentkezik, pl. székrekedés, hepatitisz, miokarditisz, epilepszia vagy akár artritisz.

Esetismertetés
A 19 hónapos leánygyermek láz, kiszáradás, köhögés, hasi fájdalom és 3 hét alatt visszatérő légúti infekciók 
mellett fellépő 3 kg-os fogyás miatt került felvételre. Laboratóriumi eredményeiben emelkedett gyulladásos 
aktivitást (CRP:90,2 mg/L, ref. tart.: 0-10 mg/L; fvs:17,7 G/L, ref.tart.: 4-12 G/L) észleltünk. A láz hátterében 
kétoldali középfül-gyulladás igazolódott, mely parenterális antibiotikum terápia mellett gyógyult. A 
folyadékháztartás rendeződését követően is fennálló elesettség, haspuffadás és nyomásérzékenység miatt 
végzett hasi képalkotó vizsgálatok bélelzáródást véleményeztek. Többszöri sebészeti konzílium során 
akut sebészeti teendőt kizártak. Az elvégzett szöveti transzglutamináz IgA mérés extrém magas értéket 
mutatott (36315 U/L, ref. tart.: 0-20 U/L). Felső endoszkópiánál a duodenumban ellapult boholymintázat 
volt vizualizálható, melynek szövettani vizsgálata Marsh IIIC stádiumú szubtotális boholyatrófia jelenlétét 
igazolta. A gluténmentes diéta mellett a kisded súlya gyarapodásnak indult, haspuffadása mérséklődött, 
nyitottabbá vált. 

Megbeszélés
Az eset kapcsán alátámasztást nyert a lisztérzékenység klinikai és életkori manifesztációjának sokszínűsége. 
A diagnózis felállítása és a gluténmentes diéta mihamarabbi megkezdése létfontosságú. 
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NYELÉSZAVAR HÁTTERÉBEN ÁLLÓ ETIOLÓGIAI 
TÉNYEZŐK KISDEDKORTÓL SERDÜLŐKORIG

Sárvári Katalin, Szabó Elek, Tokodi István, Simon Gábor, Szabó Hajnalka
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

A nyelészavar hátterében számos tényező állhat. Lokalizáció alapján oropharingealis, eosophagealis, 
esophagogastricus, valamint paraesophagealis nyelészavart különíthetünk el. Kialakulási mechanizmus 
alapján motilitás-zavarhoz illetve obstrukcióhoz társuló dysphagiát különböztethetünk meg. Ezeken kívül 
gyermekkorban fontos megemlíteni a lázas állapot, infekció okozta eseteket, valamint a meglepően gyakori 
pszichés nyelészavart is.

A diagnózis felállításában nagy szerepet játszik a pontos anamnézis, emellett laboratóriumi eredmények, 
képalkotó (kontrasztanyagos nyeletéses röntgen), endoscopos, szövettani vizsgálatok, valamint 
elektromiográfia lehetnek segítségünkre.

Fontos a kórok gyors megállapítása, ezáltal a megfelelő terápia, időben történő megkezdése. Nem kezelt 
nyelészavar szövődményeként aspiratios pneumonia, dehydratio, fogyás alakulhat ki.

Az osztályunkon vizsgált gyermekek közül, különböző korosztályból választottunk 4 esetet, melyek 
ismertetésével szeretnénk felhívni a figyelmet ezen fontos tünet sokszínű hátterére.
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ÚJSZÜLÖTT- ÉS CSECSEMŐKORI CMV-PCR 
VIZSGÁLATOK GASZTROENTEROLÓGIAI KÓRKÉPEKBEN

Takács Andrea1, Szűcs Dániel1, Vass Noémi1, Várkonyi Ágnes1, Terhes Gabriella2, Urbán Edit2

1SZTE Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged, 
2SZTE Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet, Szeged

Cél
A fejlett országokban a Cytomegalovírus (CMV) által okozott congenitalis infectio, átlagosan az 
élveszületések 1%-ban detektálható. A vírus főként központi idegrendszeri károsodásokat, sensoneuronalis 
halláskárosodást, vakságot okoz, de ritkábban hepatitisszel, elhúzódó sárgasággal is együtt járhat. A 
perinatalis és később a csecsemőkori primer CMV fertőzés sokszor tünetszegény, ezekben az esetekben 
nem megfelelő súlygyarapodás hívhatja fel a figyelmet az infectióra.

Anyag és módszer
2012-2016 között, a SZTE Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézetben elvégzett CMV-PCR vizsgálatok 
(liquor, vizelet és EDTA-s vérminta) adatai kerültek feldolgozásra. A 0-1 éves korcsoport eredményei közül 
azokat vizsgáltuk, ahol a molekuláris diagnosztika elvégzésére gastroenterologiai kórképekben került sor.

Eredmények
A vizsgálatba bevont 5 évben 179 beteg 306 mintájából végeztek CMV-PCR vizsgálatot. Pozitív eredményt 
22 beteg esetében, összesen 59 vizsgálat során kaptunk. 

A gastroenterologiai indikáció száma kevés, az estek 7-10%, leggyakrabban elhúzódó icterus emelkedett 
májfunkciós értékek miatt történt vizsgálat.

Kiemelésre érdemes egy 3,5 hónapos, koraszülött csecsemő esete, akinek korábbi anamnézisében 
portosystemás intrahepaticus shuntök jelenléte, illetve neonatalis cholestasis szerepel. Ismételt kivizsgálás 
során a shuntök ultrahanggal már nem voltak kimutathatóak, laborjában azonban továbbra is magas 
transamináz és obstrukciós enzimszinteket, és magas bilirubinszintet találtunk; súlya nem gyarapodott. 
Széleskörű anyagcsere- és virológiai vizsgálatok során acut CMV infectio igazolódott.

Következtetés
CMV fertőzések ritkán állnak a klasszikus csecsemő- és gyermek gastroenterologiai kórképek hátterében, de 
a vírus által okozott, sokszor maradandó szervfunkciós károsodások miatt érdemes gondolni rá. Vizelet PCR 
vizsgálattal noninvazív módon is kimutatható az infectio.
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TRANZÍCIÓS PROGRAM IBD-BEN – AZ ELSŐ 3 ÉV PÉCSI 
TAPASZTALATAI

Tárnok András1, Caroline Otto2, Fehér Dorottya2, Gódi Szilárd3, Vincze Áron3, Farkas Kornélia4, 
Sarlós Patrícia5

1PTE Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs , 2PTE Általános Orvostudományi Kar, Pécs , 
3PTE I. Belgyógyászati Klinika, Pécs , 4PTE Bioanalitikai Intézet, Pécs , 5I. Belgyógyászati Klinika, Pécs

Bevezetés
A gyermekkori kezdetű gyulladásos bélbetegség (IBD) incidenciájának növekedése miatt egyre nagyobb 
számú adoleszcens korú beteg kerül át felnőtt gondozásba. Míg a transzfer lényegében egy egyszeri 
esemény, mely a beteg átadását jelenti, addig a tranzíció egy előre megtervezett, koordinált folyamat, 
mely átvezet a gyermekgyógyászati ellátásból a felnőtt gondozásba. A legújabb adatok szerint IBD-ben a 
struktúrált tranzíciós program javítja a beteg adherenciáját illetve a betegség kontrollját.

Célkitűzés
A 3 évvel ezelőtt bevezetett tranzíciós programunk gyermekkorban igazolt és felnőtt gondozásba átkerült 
adoleszcens IBD-s betegeink klinikai kimenetelére gyakorolt hatásának vizsgálata. 

Beteganyag és módszerek
Retrospektív vizsgálat során egy évvel a felnőtt gondozásba átkerülést követően hasonlítottuk össze a 
kimenetelt a tranzíciós program bevezetése előtti 2 év betegeinél (A csoport) és a tranzíció első 2 évében 
résztvevőknél (B csoport).

Eredmények
A vizsgálatba 45, 18 éves kor előtt diagnosztizált IBD-s beteg került be (18 férfi, 27 nő, 35 Crohn beteg, 
10 colitis ulcerosa). 24 beteg (A csoport) tranzíció nélkül került át felnőtt gondozásba, míg 21 beteg vett 
részt tranzíciós rendelésen az átadást megelőzően (B csoport). Az A és a B csoport összehasonlítása során 
nem volt szignifikáns különbség az alábbi paraméterek között: diagnózis idején regisztrált életkor (15,08 vs. 
13,67 év, p=0,086), betegség fennállásának ideje a felnőtt gondozásba kerülés idején (40,57 vs. 51,24 hónap, 
p=0,284), betegség fenotípusa a diagnóziskor, BMI az átkerülés idején (20,13 vs. 21,4, p=0,375), betegség 
aktivitása az átkerülés idején (19 vs.17 beteg volt remisszióban, p=1,0), anti-TNF kezelésben való részvétel az 
átkerülés idején (9 vs. 7 beteg, p=0,69) és 12 hónappal ezt követően (3 vs. 7, p=0,46). Azonban 12 hónappal 
a felnőtt gondozásba vételt követően a B csoportban szignifikánsan több beteg volt remisszióban az A 
csoporthoz képest (18 vs. 11, p=0,037).

Konklúzió
A tranzíciós programunkban részt vevő betegek 1 évvel a felnőtt gondozásba kerülést követően magasabb 
arányban voltak remisszióban, mely a jól felépített tranzíciós program szükségességét hangsúlyozza az 
IBD-s betegek gondozásában. 
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A VÉRES SZÉKLET EGY RITKA OKA GYERMEKKORBAN

Tél Bálint1, Rosta Ildikó2, Kálmán Attila1, Müller Katalin Eszter1, Sándor Laura1, Veres Gábor1

1Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest , 
2Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet, Csecsemő- Gyermekgyógyászati osztály, Hatvan

Bevezetés
A gyermekkorban jelentkező véres széklet okai közt számos lehetőség felmerül a klinikusban. Mindenképpen 
ki kell zárni a súlyos sebészeti okokat (pl. nekrotizáló enterocolitis, volvulus, invaginatio), valamint a 
gyulladásos bélbetegségek, Meckel-divertikulum, polypusok, infekciók és analis fissurák lehetőségét. Az 
alábbi esetünkkel a haematochezia egy ritka okát szeretnénk bemutatni.

Esetbemutatás
A 12 éves nagyfiút a hatvani Albert Schweitzer Kórház kérésére vettük fel osztályunkra az anusnyíláson 
át székeléskor kitüremkedő, gyakran vérző, fájdalmas terime miatt. Két hónappal korábban erőtlenné, 
étvágytalanná vált, 9 kg-t fogyott. Emiatt a hatvani kórházba vették fel, ahol kifejezett vashiányt, CRP 
emelkedést és gyorsult süllyedést találtak. Magas lázai miatt végzett CT vizsgálat tályogot nem igazolt. 
Ileocolonoscopiánál az anusnyílástól proximalisan kb. 6-8cm hosszan a lumen kb. felét kitöltő, több, 
egymással összefüggésben lévő, vörhenyes, egyenetlen felszínű polypoid képletet találtak, melyet eltávolítani 
nem tudtak. A szövettan granuloma pyogenicumot igazolt. A rectumban látható számos apró fekély 
alapján a distalis colitis ulcerosa gyanúja is felmerült és mesalazin terápiát indítottak. A distalis colitis pontos 
megítélése, valamint az esetleges műtét előtti status felmérése céljából osztályunkon két héttel később 
alsó endoszkópiát végeztünk, ahol igazoltuk a széles alapon tapadó, sessilis pyogén granuloma jelenlétét 
és a makroszkóposan ép mucosát. Az elváltozás endoszkóposan nem volt eltávolítható, így a beteget a 
granuloma bélreszekcióval való eltávolítása céljából sebészeinknek referáltuk.

Konklúzió
A pyogén granuloma, pontosabb nevén lobuláris kapilláris haemangioma egy ritka, főként a bőrt és az orális 
nyálkahártyát érintő jóindulatú elváltozás, a bélrendszerben való előfordulása irodalmi ritkaság. A képlet 
lassan nő, de ritkán a teljes lumen elzáródását okozhatja. Esetünkkel ezt a ritka elváltozást szeretnénk 
bemutatni, melynek ismerte fontos a haematochezia differenciáldiagnosztikája szempontjából. 
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KEZDETI TAPASZTALATAINK A HEMATO-ONKOLÓGIAI 
BETEGEK KÖRÉBEN HASZNÁLT TESTÖSSZETÉTEL 

MÉRÉSSEL

Tiszlavicz Lilla Györgyi, Gavallér Gabriella, Szűcs Dániel
SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged

Cél
A hemato-onkológiai betegek túlélésében alapvető fontosságú a tápláltsági állapot. A tápláltsági állapot 
megítélésére többféle módszer használható. A szegedi onkológiai központunkban új lehetőség volt a 
korábban használt szűrőtesztek mellett a testösszetétel mérése bioelektromos impedancia analízissel 
(BIA). Célunk volt a hemato-onkológiai betegek tápláltsági állapotának meghatározása BIA mérésekkel a 
kemoterápiás kezelés alatt és a kezelés után ill. az eddig használt tápláltsági rizikószűrés és a BIA adatok 
összehasonlítása.

Anyag és módszer
A szegedi központunkban az Inbody 720 testösszetétel mérő segítségével egy átmetszeti, egyszeri vizsgálatot 
végeztünk az aktív kemoterápiás kezelés alatt és kezelés után lévő gyermekek körében. A gyermekek BIA 
adatait a MGYGYT hivatalos tápláltsági rizikószűrő kérdőívével vetettük össze. Aktív kemoterápiás kezelés 
alatt álló (NA=8) és aktív kemoterápiát már befejező (NB=8) gyermeknél végeztünk BIA vizsgálatot. Kettő-
kettő esetben ismételt mérés illetve fenntartó, per os citosztatikus kezelés melletti mérés is történt.

Eredmények
Az aktív kezelés alatt állók BMI (body mass index) adataiból 3 volt kóros tartományban, ezek közül kettő 
magas volt. A BIA adatok szerint négy gyermeknél a vázizom tömeg (skeletal muscle mass, SMM) normális 
értéket mutatott. A többi gyermeknél izomtömeg elmaradást észleltünk. A zsírmentes testtömeg (fat 
free mass, FFM) 3 gyermeknél normális tartományban volt. Az aktív kezelés alatt álló gyermekek közül 
két gyermek nem volt rizikó beteg a szűrőlapos módszer szerint. Az irodalom szerint a kezelést befejező 
gyermekeknél a túltápláltság rizikója nagyobb, azonban eseteinkben egy gyermeket kivéve, nem állt fenn.

Következtetés
A tápláltsági állapot mérésénél eltérést találtunk a szűrőlapos és BIA vizsgálatok adatai között. Azonban 
messzemenő következtetést az alacsony esetszám és az átmetszeti vizsgálat jellege miatt nem lehet 
levonni. Központunkban jelenleg további BIA vizsgálatok zajlanak a hemato-onkológiai betegek körében, 
a kemoterápiás kezelés indításakor, a kemoterápia alatt és a kezelés befejezése után is, így nem csak a 
módszerek összehasonlítására, de a betegek követésére is lehetőség nyílik a jövőben.
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ACUT PANCREATITIS VAGY NEM SPECIFIKUS 
AMILÁZ/LIPÁZ SZÉRUMSZINT EMELKEDÉS

Tokodi István, Guoth Gábor, Benn Orsolya
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, 
Újszülött-Csecsemő-Gyermekosztály, Székesfehérvár

A gyermekkori acut pancreatitis incidenciája 3,6-13,2%. Látszólag könnyen, három jellemzőnek tartott 
paraméter - hasi fájdalom, szérum amiláz vagy lipáz szint emelkedése a normálérték legalább háromszorosára, 
acut pancreatitisre jellemző képalkotóval igazolt elváltozás - közül legalább kettőnek a jelenléte esetén 
felállítható a diagnózis. Nehézséget okozhat azonban a kórisme megállapítása olyan alapbetegségek esetén, 
amelyek maguk is hajlamosítanak pancreatitisre illetve nem specifikus amiláz és/vagy lipáz emelkedésre.  
A szerzők két {egy diabeteses ketoacidózisban (DKA) és egy gyulladásos bélbetegségben (IBD) szenvedő} 
beteg esetét ismertetik. Mindkét esetben acut pancreatitist véleményeztek, a Crohn betegnél a normális 
ultrahangos pancreas morfológia és az IBD aktivitási jeleinek ellenére is. A DKA-ban szenvedő betegnél 
az orális táplálás tartósabb felfüggesztése, az IBD-s betegnél pedig a kiváltó tényezőként feltételezett 
gyógyszerek elhagyása és a szupportív terápia vezetett az enzimszintek rendeződéséhez.

A szerzők ismertetik a nem specifikus amiláz és lipáz szérumszint emelkedés általános okait és 
pathogenesisét IBD-ben illetve DKA-ban. Kihangsúlyozzák, hogy a fent nevezett alapbetegségek esetén 
nem könnyű a társuló acut pancreatitis illetve az aszimptómás hasnyálmirigy enzimszint emelkedés 
elkülönítése. Felhívják a figyelmet arra, hogy az amiláz/lipáz emelkedés az utóbbi esetben extrapancreatikus 
lipolitikus aktivitásfokozódás, azaz a fennálló betegség relapszusának jele is lehet. Ilyenkor a DKA illetve az 
IBD kezelése egyben az enzimszintek normalizálódását is eredményezi.       
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TAPASZTALATAINK ONKO-HEMATOLÓGIAI BETEGEK 
TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSÉRE JAVASOLT 
KÜLÖNBÖZŐ SZŰRŐ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Tomsits Erika, Czuppon Krisztina, Csóka Mónik, Garami Miklós, Kovács Gábor
Semmelweis Egyetem, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Cél
A krónikus betegek tápláltsági állapota fontos maghatározója az alapbetegségek kezelhetőségének, a 
kezelés során fellépő szövődményeknek, a beteg életminőségének a kezelés során és azt követően is, és 
jelentősen befolyásolja a betegség legyőzésének esélyét. A tápláltsági állapot változásának nyomon követése 
teszi lehetővé a táplálásterápia optimalizálását.

Anyag és módszer
A tápláltsági állapot szűrésére többféle nemzetközileg validált módszer létezik, de gyermekkorú onko-
hematológiai betegségben szenvedők esetében csak 2016 óta ismert ilyen szűrőmódszer (SCAN).

Vizsgálatunkban a hazai tumor-leukemiás hálózatban kidolgozott és a SE II.sz. Gyermekklinikáján  onko-
hematológiai gyermek betegek tápláltsági állapotának felmérésére alkalmazott szűrő módszer (SSZM) 
eredményeit hasonlítottuk össze azonos időben elvégzett végzett SCAN szűrés eredményeivel.

Eredmények
236 gyermek (három onko-hematológiai osztály betegei) 79,8%-át  SSZM szerint, és 58,5%-át  SCAN 
módszerével találtuk fokozott kockázatúnak tápláltsági állapotuk szempontjából az osztályokra történt 
felvételkor. A különböző osztályok betegei között a tápláltsági állapotból adódó fokozott kockázat gyakorisága 
jelentősen eltérő volt, mind a szűrő módszer, mind az osztályok típusa szerint. A hemato- onkológián 25%-
s SSZM szerint, 18%-s SCAN alapján, a neuro-onkológián 25% SSZM és 13% SCAN alapján, egyéb szolid 
tumorosok esetében 13% SSZM , és 18,5% SCAN szerint. A közepesen súlyos, azaz a szűrés ismétlését, és 
táplálási szempontból fokozott figyelmet igénylőek aránya az összes fokozott kockázatú betegek között 
38-59% közötti volt.  6 olyan eset fordult elő, ahol a SSZM és a SCAN módszer alkalmazásával a tápláltsági 
állapotból adódó fokozott kockázatának megítélése jelentősen különbözött. 4 esetben SSZM alapján a beteg 
tápláltsági állapota elfogadható volt, míg a SCAN  tápláltsági állapotból adódó súlyos kockázatot jelzett, 2 
esetben SSZM szűrés alapján azonnali táplálás terápiás beavatkozásra volt szükség, míg SCAN szerint a 
beteg tápláltsági állapota stabilan elfogadhatónak minősült.

Következtetés
Tapasztalataink szerint mindkét módszer alkalmas onko-hematológiai gyermek betegek esetében a tápláltsági 
állapotból adódó kockázat felismerésére. Az esetszám növelésével és a felmérést végző egészségügyi 
személyzet ismételt képzésével lehetőség lesz a módszerek közül a legoptimálisabb kiválasztására (pl. tumor 
fajtájának, vagy az alapbetegség stádiuma szerinti), az adott osztály lehetőségeinek leginkább megfelelő 
szűrő módszer rendszeres alkalmazására. A nemzetközi szakmai ajánlásoknak megfelelő táplálásterápia 
nem nélkülözheti a beteg egészségügyi dokumentációjában visszakereshető módon rögzített a beteg 
tápláltsági állapotából adódó kockázat felismerését, és a kockázati fokozatnak megfelelő intézkedési tervet. 



Magyar Gyermek-gasztroenterológiai Társaság VII. Kongresszusa, 2017. október 5-7. 61

A GYERMEKKORI PANCREATITIS VIZSGÁLATA IBD-BEN: 
AZ APRICOT VIZSGÁLAT 

(ANALYSIS OF PEDIATRIC PANCREATITIS IN IBD 
CLINICAL OBSERVATIONAL TRIAL)

Veres Gábor1, Párniczky Andrea2, Hegyi Péter3

1Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest , 2Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Transzlációs Medicina Intézet, Pécs; 

Heim Pál Gyermekkórház, Budapest , 3Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
Transzlációs Medicina Intézet, Pécs; Lendület Multidiszciplináris Kutatócsoport, Szeged

Bevezetés
Egyértelmű az összefüggés a gyulladásos bélbetegség (IBD) és az akut hasnyálmirigy-gyulladás (AP) 
között felnőttekben és gyermekekben egyaránt. Az AP kialakulhat extraintestinalis manifesztáció-, az IBD 
kezelésére használt gyógyszerek mellékhatása-, és lokális vagy szisztémás gyulladás következtében. A 
Magyar Gyermekkori IBD Regiszterének retrospektív analízise alapján (HUPIR) az AP előfordulása 6,7%, 
azonban ennek pontos karakterizálására a regiszter nem alkalmas.

Célkitűzés
A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport (HPSG) Gyermekgyógyászati Szekciója célul tűzte ki egy nemzetközi, 
prospektív, obszervációs klinikai vizsgálat elindítását (APRICOT - Analysis of Pediatric Pancreatitis in IBD. 
Clinical Observational Trial), melynek hármas célja van:

Meghatározza az AP valós előfordulását IBD-ben szenvedő gyermekekben.

Elemezze a különböző etiológiai tényezőket az IBD asszociált pancreatitisben.

Feltérképezze a genetikai hajlamosító tényezőket és megismerje pancreatitis kimenetelét IBD-s 
gyermekekben.

Módszerek
Az APRICOT vizsgálat megvitatásra fog kerülni a HPSG következő nemzetközi konferenciáján, ezt követően 
regisztráljuk a WHO által működtetett nemzetközi klinikai vizsgálati regiszterben (ISRCTN registry) és a 
vizsgálati protokollt releváns folyóiratban publikáljuk. A szükséges etikai engedélyeket beszerezzük. Ez egy 
megfigyelésen alapuló klinikai vizsgálat, mely nem avatkozik bele a betegellátás folyamatába, ezért alacsony 
kockázattal jár. Minden dokumentumot elérhetővé fogunk tenni a weboldalunkon (http://pancreas.hu/en/
studies).

Következtetés
Meghirdetjük az APRICOT, multi-centrikus, obszervációs, prospektív klinikai vizsgálatot, hogy kritikus 
mennyiségű klinikai adatot és biológiai mintát gyűjtsünk, melyek segítségével javítható az IBD-hez társuló 
pancreatitisben szenvedő betegek felismerése és ellátása.  A vizsgálat nyitott minden centrum számára, akik 
IBD-ben szenvedő gyermekeket gondoznak és értékelhető, precíz adatokat tudnak szolgáltatni. 
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CROHN-BETEG GYERMEK EPIGASTRIÁLIS HASI 
FÁJDALMÁNAK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA

Vicze Annamária, Cseh Áron, Veres Gábor
Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Bevezetés
A Crohn-betegség (CD) a gastrointestinalis rendszer krónikus gyulladásos betegsége, mely genetikailag 
hajlamos egyénekben, a megváltozott microbiom és környezeti tényezők (leginkább étrend) hatására, kóros 
immunválasz eredményeként alakul ki. A betegség 3 jellemző tünete a hasfájás, hasmenés és fogyás. A CD 
gyermekek hasi fájdalmának hátterében azonban egyéb okok is állhatnak, melyek közül a legfontosabbak 
maga az alapbetegség relapsusa, coeliakia, Helicobacter pylori-, EBV-, CMV-fertőzések és gyógyszer-
mellékhatás.

Esetismertetés
A 15 éves Líviát epigastriális fájdalommal és ismétlődő véres hányásokkal vettük fel. CD betegsége egy 
éve ismert (L1 L4, B2 B3). Felvételi státuszából kiemelendő bal alhasi és epigastriális nyomásérzékenysége, 
kifejezett betegségaktivitása (PCDAI:35). Yersinia és coeliakia kórképeket a szerológiai vizsgálat nem igazolta. 
Hasi fájdalma ex juvantibus indított protonpumpagátló-kezelésre nem javult. Mivel panaszai nem javultak, 
felső- és alsó endoszkópiás vizsgálatot indikáltunk.

A felső endoszkópián a gyomorban súlyos gastritisre jellemző kép, a corpus és az antrum területén eritémás 
nyálkahártya, fibrines lepedékkel fedett redők és antralis nodularitás volt látható. Refluxra, eosinophil 
oesophagitisre utaló jel nem volt. Az alsó endoszkópián elszórtan néhány aftát, szűkület nélküli, eritémás 
terminális ileumot és colont láttunk. A vizsgálatot követően harmadnap ismételten véres hányások, 
hidegrázással láz jelentkeztek. Az endoszkópos kép alapján felmerülő Helicobacter pylori-fertőzés tisztázására 
tervezett kilégzéses tesztre Lívia súlyos, nem szállítható állapota miatt nem került sor. A laborértékek között 
emelkedett fehérvérsejtszám (30.5 G/L), CRP (157.6 mg/L), PCT (2ng/ml), thrombocytaszám (663G/L) 
szerepeltek. Exsiccáltsága miatt parenterális folyadékpótlás, emelkedett gyulladásos értékek miatt - negatív 
gyorsteszt ellenére – a Helicobacter pylori-fertőzés lehetőségére intravénás kombinált antibiotikum és 
savcsökkentő (amoxicillin-klavulánsav, metronidazol és pantoprazol) terápia indult. A láz megszűnt, a 
gyulladásos értékek javulást mutattak. A szövettani vizsgálat sem Helicobacter-, sem egyéb fertőzést 
nem igazolt. A panaszok hátterében az alapbetegség fellángolását, esetleges fertőzés súlyosbító szerepét 
véleményeztük.

Konklúzió
Ismert CD beteg epigastriális fájdalma komoly differenciáldiagnosztikai problémát jelent a mindennapi 
gyakorlatban. Ilyenkor leginkább az alapbetegség relapszusa, coeliakia, EBV, CMV és Helicobacter pylori-
fertőzés valamint a gyógyszeres kezelés mellékhatásai jönnek szóba. 



Magyar Gyermek-gasztroenterológiai Társaság VII. Kongresszusa, 2017. október 5-7. 63

A MÁJ ÉRINTETTSÉGE GYULLADÁSOS 
BÉLBETEGSÉGBEN A HUPIR ALAPJÁN

Vojnisek Zsuzsanna1, Müller Katalin Eszter2, HUPIR csoport, Veres Gábor2

1Rózsakert Medical Center, Budapest , 2I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Bevezetés
A gyulladásos bélbetegség (IBD) és egyidejű máj-érintettség ismert entitás a gasztroenterológiában. 
Leggyakrabban sclerotisalo epeúti kórképek (SC) diagnózisa állítható fel máj-érintettség és egyidejű IDB-ben, 
és a nemzetközi irodalmi adatok alapján akár az SC betegek 70%-ban diagnosztizálnak IBD-t is. Munkánk 
során a HUPIR adatai alapján vizsgálatuk meg az IBD és SC összefüggéseit.

Módszer
A máj-érintettség incidenciáját a HUPIR alapján 2007.01.01. és 2016.12.31. között vizsgáltuk. Az IBD 
diagnózisának felállításakor küldött adatok alapján az extraintestinális manifesztációk között szerepelt máj 
érintettséget vizsgálatuk. A kigyűjtött betegek nemét, átlag életkorát, az IBD aktivitását és lokalizációját 
elemeztük. 

Eredmények
2007.01.01. és 2016.12.31. között 1527 IBD beteget regisztráltunk. A diagnózis felállításakor 53 gyermeknél 
(3,4%), társult IBD-hez hepatopathia, autoimmun hepatitis (AIH), cholelith, vagy SC. SC 30 esetben fordult elő 
(1,9%). Utóbbi csoportban az átlagéletkor a diagnózis felállításakor 12,6 év volt, 60-40% fiú-lány megoszlással. 
A PSC-vel egy időben a diagnózis 10 esetben Crohn- betegség (CD) (33,3%), 16 esetben colitis ulcerosa (UC) 
(53,3%), 4 esetben nem volt eldönthető a diagnózis (IBD-U) (13,3%). A PCDAI átlaga 32, a PUCAI átlaga 31 
volt. A betegség lokalizációját tekintve a 10 CD betegnél 2 esetben L1, 4 esetben L2, 2 esetben L3, és további 
4 esetben L4 manifesztáció is szerepel. A 16 UC-s betegnél 1-1 esetben E2 és E3, 11 esetben azonban E4 
szerepelt az adatok között. A gyulladás fokának osztályozása alapján CD esetén mind a 10 betegnél B1, UC 
esetén enyhe, csupán 1 beteg kapott S1 besorolást.

Következtetések
A HUPIR adatai alapján a PSC-IBD incidenciája megfelel az irodalomban közölt adatoknak. Magyar 
betegeinknél is SC esetén döntően alacsonyabb aktivitási indexszel indul az IBD. A lokalizációt tekintve mind 
CD-nél és UC-nél döntően a colon érintett. Az alacsonyabb betegség aktivitás a diagnózis felállításakor a 
gyulladás súlyosságának fokával is korrelál (B1, S1).
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PedPs:  Gyermekkori plakkos psoriasis

Ps: Psoriasis
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Szemészet
Uv: Uveitis*
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Reumatológia
RA: Rheumatoid arthritis
SpA: Spondylitis ankylopoetica
nr-AxSpA: Nem-röntgen
axialis spondyloarthritis
PsA: Arthritis psoriatica
JIA: Polyarticularis juvenilis 
idiopathias arthritis
ERA: Enthesitis-asszociált arthritis

Gasztroenterológia
 Crohn-betegségCD:

PedCD:  Gyermekkori Crohn-betegség

UC: Colitis ulcerosa

Bizonyított hatásosság 
13 törzskönyvezett indikációban1

*Nem fertőzéses eredetű intermedier, poszterior vagy panuveitis
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MALABSZORPCIÓ SZEKCIÓ ÜLÉSA Malabszorpció szekció ülését 2017. november 9-én, csütörtökön 14 órától 
tartjuk a Heim Pál Gyermekkórházban, Budapesten.
Téma:  A non-invazív coeliakia diagnózis lehetőségei és gyakorlata –  A Procede európai vizsgálat és a Focus IN CD magyar felmérés eredményeinek bemutatása 
Meghívott előadók:  Markku Maki - Tampere, Finnország 

Sibylle Koletzko - München, Németország 
Katharina Werkstetter - München, Németország A részletes programot hamarosan közzétesszük a Társaság honlapján.Prof. Dr. Korponay-Szabó Ilma és dr. Gyimesi Judit, szervezők

A KONGRESSZUS DÍJAI

LEGJOBB FIATAL TUDOMÁNYOS ELŐADÓ 

I. helyezés:  Kongresszusi támogatás 150.000 Ft értékben 

II. helyezés:  Kongresszusi támogatás 70.000 Ft értékben

III. helyezés:  Szakkönyv 25.000 Ft értékben 

DR. GAULAND MÁRIA ÁLTAL ALAPÍTOTT  
A LEGGYAKORLATIASABB ELŐADÁS DÍJA   

     

Értéke:  50 000 Ft
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TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

ELŐADÁSOK
Az előadásokat a helyszínen legkésőbb a 
szekció előtti szünetben a regisztráció mellett 
található slide centerben szíveskedjenek 
feltölteni.

Regisztráció:
2017. október 5.  ...................... 9.00-16.00
2017. október 6.  ..................... 8.00-17.00
2017. október 7.  .......................8.00-12.45

TOVÁBBKÉPZÉSI PONTÉRTÉK
Csecsemő- és gyermekgyógyászok, házi-gyermekorvosok és gasztroenterológusok számára  

a rendezvényt követően kerül akkreditálásra.

SZAKMAI PROGRAM

Helyszín: Hunguest Hotel Forrás – 6726 Szeged, Szent Györgyi Albert u. 16-24.

2017. október 5.  ........................Szent-Györgyi Albert terem (1. emelet)
2017. október 6-7.  ....................Juhász Gyula terem (1. emelet)

KIÁLLÍTÁS, KÁVÉSZÜNET
Hunguest Hotel Forrás – 1. emeleti foyer

A kiállítás megtekintéséhez és a kávészünethez kongresszusi kitűző használata szükséges.

EBÉD
2017. október 5-7. Hunguest Hotel Forrás – (földszint, Étterem)

Mindhárom alkalommal ebédjegy ellenében vehető igénybe.

VACSORA
2017. október 5. (csütörtök) 19.00-21.00 – Hunguest Hotel Forrás (földszint, Étterem)

2017. október 6. (péntek) 20.00-tól – Hunguest Hotel Forrás (földszint, Étterem)
Mindkét alkalommal vacsorajegy ellenében vehető igénybe.

SZÁLLÁS:
Hunguest Hotel Forrás – 6726 Szeged, Szent Györgyi Albert u. 16-24.

A szállások elfoglalása az érkezés napján 14.00-tól, kijelentkezés a távozás napján 10.00-ig lehetséges.  
A szobaárak tartalmazzák a reggelit, valamint az idegenforgalmi adót.

PARKOLÁS:
Szálloda elött: 9.00-21.00 – 150,- Ft / óra, 21.00-9.00 – 70,- Ft / óra

Mélygarázsban: 6.00-24.00 – 100,- Ft / óra, 24.00-6.00 – 50,- Ft / óra
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JEGYZETEK
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A GYÓGYSZER NEVE: Pentasa 500 mg retard tabletta; Pentasa 1 g retard tabletta; Pentasa 2 g retard granulátum; Pentasa 4 g retard granulátum; Pentasa 1 g végbélkúp; Pentasa
1 g végbélszuszpenzió. MINÕSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: 500 mg retard tabletta: 500 mg meszalazin tablettánként; 1 g retard tabletta: 1000 mg meszalazin tablettánként; 2
g retard granulátum: 2000 mg meszalazin tasakonként; 4 g retard granulátum: 4000 mg meszalazin tasakonként; 1 g végbélkúp: 1000 mg meszalazin kúponként; 1 g végbélszuszpenzió:
1000 mg meszalazin 100 ml szuszpenzióban. TERÁPIÁS JAVALLATOK: Pentasa 500 mg és 1 g retard tabletta;  Pentasa 2 g és 4 g retard (elhúzódó hatóanyag-leadású) granulá-
tum: Enyhe vagy középsúlyos colitis ulcerosa (colitis, proctosigmoiditis, proctitis) akut fellobbanásának (schub) kezelése, ill. a recidiva megelõzése. Aktív morbus Crohn tüneti keze-
lése. Pentasa 1 g végbélkúp: Végbélre korlátozódó colitis ulcerosa kezelése. Pentasa 1 g végbélszuszpenzió: ulcerativ proctosigmoiditis, enyhe és mérsékelt baloldali colitis akut és
fenntartó kezelése. ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS: Adagolás: Pentasa 500 mg és Pentasa 1 g retard tabletta és Pentasa 2 g és 4 g retard (elhúzódó hatóanyag-felszabadulású) granu-
látum: Az adagolás egyéni, a betegség lefolyásától függ. Colitis ulcerosa: Akut kezelés: Felnõttek: maximum 4 g meszalazin naponta egyszer vagy 2 részre elosztva. Fenntartó keze-
lés: Felnõttek: 2 g meszalazin naponta egyszer. Az adagot naponta több részre elosztva is be lehet venni. Crohn betegség: Akut kezelés: Felnõttek: maximum 4 g meszalazin naponta
2–3 részre elosztva. Fenntartó kezelés: Felnõttek: maximum 4 g meszalazin naponta több részre elosztva. Gyermekek: Gyermekek 6–18 éves korcsoportjában a hatásosságot igazoló
dokumentumok csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. 6 éves vagy ennél idõsebb gyermekek: Akut betegség esetén: Egyedileg kell meghatározni a kezelést 30–50 mg/ttkg
napi adaggal kezdve, amelyet naponta több részre elosztva kell beadni. A maximális dózis 75 mg/ttkg/nap, amelyet több részre elosztva kell beadni. A napi teljes dózis nem haladhatja
meg a 4 g/nap-ot (a maximális felnõtt dózist). Fenntartó kezelés: Egyedileg kell meghatározni 15–30 mg/ttkg napi adaggal kezdve, amelyet naponta több részre elosztva kell beadni. A
napi teljes dózis a nem haladhatja meg a 2 g/napot (az ajánlott felnõtt dózist). Általában gyermekek esetén 40 ttkg és ez alatt a felnõtt dózis fele, míg 40 ttkg felett felnõtt dózis java-
solt. AZ ALKALMAZÁS MÓDJA: A Pentasa tablettát és granulátumot szétrágás nélkül, lehetõleg étkezés közben, sok folyadékkal kell bevenni. A Pentasa 500 mg retard tabletta a be-
metszésnél kézi töréssel egyenlõ adagokra osztható. Éles eszközzel elvágni nem szabad, mert a granulátumok bevonata sérül és a hatóanyag felszabadulása károsodik. A Pentasa re-
tard granulátumot a nyelvre kell önteni, és sok vízzel vagy gyümölcslével kell lenyelni. A tabletta bevételének megkönnyítésére a tablettát bele lehet tenni kb. 50 ml hideg vízbe, majd
elkeverés után azonnal meg kell inni. A tabletta gyakorlatilag azonnal granulátumokra esik szét. A granulátumok nem oldódnak fel, és elkeverés után azokat azonnal meg kell inni. A ke-
zelés idõtartama a betegség lefolyásához igazodik. Tartós kezelésre alkalmas. Pentasa 1 g végbélkúp: Szokásos adagja felnõtteknek: 1 kúpot naponta a végbélbe kell helyezni. Az akut
kezelés idõtartama általában 2–4 hétre terjed ki. Esetleg hosszabb alkalmazási idõtartam a betegség lefolyásához igazodik. Pentasa 1 g végbélszuszpenzió: 1 adag végbélszuszpen-
zió lefekvés elõtt. A Pentasa 1 g végbélkúp és 1 g végbél szuszpenzió gyermekeknél történõ alkalmazásáról kevés a tapasztalat, és a hatásosságot igazoló dokumentumok csak korlá-
tozott számban állnak rendelkezésre. A végbélszuszpenziót használat elõtt alaposan fel kell rázni. A védõ alumínium fóliát közvetlenül a felnyitás elõtt kell eltávolítani. A végbélkúp és a
végbélszuszpenzió beadása elõtt ajánlatos a székletürítés. ELLENJAVALLATOK: Meszalazinnal, szalicilátokkal vagy a készítmény bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Sú-
lyos máj-és vesekárosodás. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK: Csak orvosi ellenõrzés mellett szabad alkalmazni. A
legtöbb beteg, akik szulfaszalazinnal szemben intoleránsak vagy szulfaszalazinre túlérzékenyek, a Pentasa-t hasonló reakció veszélye nélkül szedhetik. Szalicilát-allergia veszélye miatt
azonban a szulfaszalazinra érzékeny betegeket különös figyelemmel kell kísérni. Akut intolerancia, mint pl. hasi görcsök, heveny hasi fájdalom, láz, súlyos fejfájás és kiütések esetén a
kezelést azonnal abba kell hagyni. Fokozott figyelemmel kell kísérni a májkárosodásban szenvedõ betegeket. A kezelést megelõzõen valamint a kezelés alatt a kezelõorvos döntése alap-
ján májfunkciós vizsgálatokat, mint ALAT vagy ASAT vizsgálatot kell végezni. A készítmény alkalmazása nem javasolt vesekárosodásban és vérzési hajlammal rendelkezõ betegeknél.
A vesemûködést rendszeresen ellenõrizni kell. Az ellenõrzésre fõleg a kezelés kezdeti szakaszában kell fokozott figyelmet fordítani. A kezelést megelõzõen és a kezelés során az orvos
döntése alapján vizeletvizsgálatot (tesztcsík) kell végezni. A kezelés során a vesemûködésben kialakult zavarok a meszalazin nephrotoxikus hatása miatt alakulnak ki. Ismerten veseká-
rosító hatású készítmények, mint NSAID-ek és azatioprin együttes adása a vesén kialakuló reakciók veszélyét növelheti. Fokozott figyelemmel kell kísérni az aktív peptikus fekélyben
szenvedõ betegeket. Tüdõbetegségben szenvedõ betegeket, különösen az asztmásokat a kezelés alatt szoros megfigyelés alatt kell tartani. Meszalazin hatására kialakult túlérzékenysé-
gi reakciók, – mint myo- és pericarditis – ritkán fordultak elõ. Súlyos vér dyscrasia meszalazin-kezelés következtében nagyon ritkán alakul ki. A kezelést megelõzõen valamint a keze-
lés alatt a kezelõorvos döntése alapján a vérkép vizsgálatot kell végezni. Azatioprin és 6-merkaptopurin vagy tioguanin meszalazinnal történõ együttes adása emelheti a vér dyscrasia
kialakulásának veszélyét. Amennyiben a fenti reakciók meszalazin hatására történõ kialakulásának gyanúja felmerül, a kezelést abba kell hagyni. A terápia elõtt és közben a vér-és vize-
let ellenõrzése szükséges. Általában az ellenõrzõ vizsgálatokat 14 nappal a kezelés megkezdése után, majd ezt követõen 2–3 alkalommal havonta egyszer célszerû elvégezni. Kontroll-
vizsgálatok újabb tünetek fellépésekor és normális leletek esetén negyedévenként szükségesek. Ha újabb tünetek jelentkeznek, a vizsgálatokat azonnal el kell végezni. Vesemûködés
vizsgálatához célszerû a szérumkarbamid- és kreatinin szint ellenõrzése, valamint a vizelet üledékvizsgálata. Tartós kezelés esetén a máj-, vesefunkció, a vérkép és véralvadási paramé-
terek ellenõrzése szükséges. GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁSOK ÉS EGYÉB INTERAKCIÓK: Gyógyszerkölcsönhatásokkal kapcsolatos vizsgálatokat nem végeztek. Számos klinikai vizs-
gálat kimutatta, hogy az azatioprin és 6-merkaptopurin vagy tioguanin Pentasával történõ együttes adása esetén emelkedett a myelosuppressiv hatás elõfordulásának aránya, amely
azt mutatja, hogy létezik ez a típusú gyógyszerkölcsönhatás, de a kölcsönhatás mechanizmusa nem teljesen ismert. A fehérvérsejtek folyamatos ellenõrzése javasolt, és a tiopurinok
dózisát az eredmények tükrében módosítani kell. Gyengék a bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a meszalazin esetlegesen csökkenti a warfarin véralvadásgátló hatását. TERMÉKENY-
SÉG, TERHESSÉG ÉS SZOPTATÁS: A készítmény terhesség és szoptatás alatt akkor adható, ha a kezelõorvos gondosan mérlegeli a terápiás elõny/kockázat arányát. LEGGYAKORIBB
MELLÉKHATÁSOK: A klinikai vizsgálatokban megfigyelt leggyakoribb mellékhatások a hasmenés (3%), hányinger (3%), hasi fájdalom (3%), fejfájás (3%), hányás (1%), kiütés (1%).
Túlérzékenységi reakciók és gyógyszerláz esetenként fordulhat elõ. TÚLADAGOLÁS: Akut toxicitás állatokon: 5 g/ttkg egyszeri orális adag meszalazin disznókon, vagy 920 mg/ttkg egy-
szeri intravénás adag meszalazin patkányokon nem volt halálos. Akut toxicitás emberen: A Pentasa túladagolásáról csak korlátozott számban állnak rendelkezésre klinikai adatok, ame-
lyek nem utalnak máj- vagy vesetoxicitásra. Speciális antidótuma nincs, kezelése tüneti, támogató kezelés. Egy esetet jelentettek, amikor a beteg egy hónapon keresztül naponta 8 g
meszalazint vette be minden mellékhatás jelentkezése nélkül. Kezelés Túladagolás esetén a vesefunkció ellenõrzése mellett tüneti kezelést kell végezni. INKOMPATIBILITÁSOK: Nem
értelmezhetõ. MEGJEGYZÉS: � (egy kereszt). OSZTÁLYOZÁS: II./1csoport. Korlátozott érvényû orvosi rendelvényhez kötött, szakorvosi/kórházi diagnózist követõ járóbeteg-ellátásban
alkalmazható gyógyszer (J). A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA: Ferring Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft., 1138 Budapest, Tomori u. 34. Magyarország.
A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA: Pentasa 500mg retard tabletta: OGYI-T-4798/01; Pentasa 1g retard tabletta: OGYI-T-4798/05; Pentasa 2g retard granulátum: OGYI-
T-4798/04; Pentasa 4g retard granulátum: OGYI-T-4798/06; Pentasa 1g végbélkúp: OGYI-T-4798/02; Pentasa 1g végbélszuszpenzió: OGYI-T-4798/03. A SZÖVEG ELLENÕRZÉSÉNEK
DÁTUMA: 2016.02.26. KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN A RÉSZLETES ALKALMAZÁSI ELÕÍRÁST!

A GYÓGYSZER NEVE: Cortiment 9 mg retard tabletta. Egy tabletta 9 mg budezonidot tartalmaz. TERÁPIÁS JAVALLATOK: A Cortiment tabletta remisszió kiváltására javallott enyhe-
középsúlyos, aktív colitis ulcerosában (CU) szenvedõ betegeknél amennyiben az 5-ASA kezelés nem elegendõ. ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS: A remisszió kiváltására javasolt napi
adag egy 9 mg-os tabletta reggelente, legfeljebb 8 héten át. ELLENJAVALLATOK: Szójaolajjal, mogyoróolajjal, készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túl-
érzékenység. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK: A Cortiment tablettát körültekintõen kell alkalmazni fertõzésekben,
hypertoniában, diabetes mellitusban, osteoporosisban, peptikus fekélyben szenvedõkön, glaucomás, vagy cataractás betegeken, és azokon, akiknek családi kórelõzményében diabetes,
glaucoma, vagy bármilyen más, olyan állapot szerepel, amelyben a glükokortikoid alkalmazása nem kívánt hatásokat válthat ki. A csökkent májmûködés hatással lehet a glükokor-
tikoidok, köztük a budezonid eliminációjára, megnövekedett szisztémás hatást eredményezve. Figyelni kell a szisztémás mellékhatások megjelenésére. A várható szisztémás hatások
közé értendõ a glaucoma. Ha a kezelést abba kell hagyni, hasznos lehet a kezelõorvos javaslata szerint fokozatosan csökkenteni az adagot. A Cortiment tablettával végzett kezelés ala-
csonyabb szisztémás szteroid szinteket eredményez, mint a hagyományos, orális glükokortikoid terápia. Az egyéb szteroid terápiáról történõ váltás a szisztémás szteroid szintek válto-
zásával összefüggõ tüneteket eredményezhet. Egyes betegek a megvonási szakaszban bizonytalan rosszullétet, pl. izom- és ízületi fájdalmat érezhetnek. Egy általános, elégtelen glüko-
kortikoid hatásra kell gyanakodni, ha ritka esetben tünetként fáradtság, fejfájás, hányinger és hányás lépne fel. Ezekben az esetekben néha szükséges a szisztémásan ható szteroid dó-
zisának átmeneti emelése. Mivel ismert, hogy a kortikoszteroidok immunológiai hatásokkal rendelkeznek, a Cortiment tabletta vakcinákkal történõ egyidejû alkalmazása valószínûleg
csökkenti a vakcinákra adott immunválaszt. Ketokonazol vagy más hatékony CYP3A4 gátlók egyidejû alkalmazását el kell kerülni. Ha ez nem lehetséges, a kezelések között eltelt idõ-
szaknak a lehetõ leghosszabbnak kell lenni és a Cortiment adagjának a csökkentése is megfontolandó. Nagy mennyiségû grépfrútlé (mely túlnyomórészt a bélnyálkahártyában gátolja
a CYP3A4 aktivitását) fogyasztása után, a szájon át adott budezonid szisztémás hatása hozzávetõleg a kétszeresére nõtt. Mint más, elsõsorban a CYP3A4 által metabolizált gyógysze-
rek esetében, a budezonid alkalmazásával egyidejûleg kerülni kell a grépfrút, vagy a levének a fogyasztását (más gyümölcslevek, pl. a narancs-, vagy az almalé nem gátolják a CYP3A4
aktivitását). A Cortiment szójaolajból származó lecitint tartalmaz. Szójával vagy mogyoróval szembeni túlérzékenység esetén ez a gyógyszer nem adható. A Cortiment tabletta laktóz-
monohidrátot tartalmaz. Ritkán elõforduló, örökletes galaktóz intoleranciában, laktóz-intoleranciában vagy glükóz-galaktóz malabszorpcióban a készítmény nem szedhetõ. TERMÉ-
KENYSÉG, TERHESSÉG ÉS SZOPTATÁS: Az inhalációs budezonid rendkívül nagyszámú terhességben történt alkalmazásáról rendelkezésre álló adatok nem utalnak káros hatásokra.
Bár orális alkalmazást követõen nincs adat a terhességek kimenetelérõl, a biohasznosulás szájon át adva alacsony. A kortikoszteroidok állatkísérletekben, nagy dózisok alkalmazásakor
ártalmasnak bizonyultak. A Cortiment csak akkor alkalmazható terhesség során, ha a várható elõnye a kockázatokkal szemben egyértelmûen igazolt. A budezonid kis mennyiségben
kiválasztódik az anyatejbe. A budezonid vérbõl történõ, gyors clearance miatt, elméletileg a szoptatott csecsemõ expozíciója várhatóan csekély. Azonban nem állnak rendelkezésre ada-
tok. Arról kell döntést hozni, hogy a szoptatást kell-e felfüggeszteni vagy a budezonid kezelést kell megszakítani. A döntés meghozatalakor azt kell mérlegelni, hogy milyen elõnnyel jár
a szoptatás a gyermekre nézve, illetve hogy milyen elõnnyel jár a kezelés az anyára nézve. Emberben nincs adat a Cortiment termékenységre kifejtett hatásáról. Patkányokon végzett
budezonid kezelés után fertilitásra kifejtett hatásokat nem figyeltek meg. NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK, MELLÉKHATÁSOK: Olykor szisztémás glükokortikoszteroidokra jellemzõ mellék-
hatások jelentkezhetnek. Ezek a mellékhatások függenek az adagolástól, a kezelés idõtartamától, más glükokortikoszteroidokkal folytatott egyidejû vagy megelõzõ kezeléstõl és az egyé-
ni érzékenységtõl. A szteroidok osztályának mellékhatásai többek között a következõk: A bõr és a bõr alatti szövet betegségei és tünetei: Allergiás bõrkiütés, piros striák, petechiák,
ecchymosis, szteroid akné, elhúzódó sebgyógyulás, kontakt dermatitis. A csont- és izomrendszer, valamint a kötõszövet betegségei és tünetei: Aszeptikus csontelhalás (femur- és hu-
merusfej necrosis) TÚLADAGOLÁS: A Cortiment tabletta alacsony szisztémás biohasznosulása miatt, a heveny túladagolás várhatóan még rendkívül nagy dózisok esetén sem vezet
akut klinikai vészhelyzethez. Heveny túladagolás esetére nem áll rendelkezésre specifikus ellenszer. A kezelés támogató és tüneti terápiából áll. FARMAKODINÁMIÁS TULAJDONSÁ-
GOK: Enyhe vagy középsúlyos megbetegedésben az 5-ASA-val történõ kezelés az irányadó. A Cortiment és az 5-ASA közvetlen összehasonlításáról eredmények nem állnak rendelke-
zésre. Így, a terápiás alkalmazásban betöltött helye megállapítandó. Néhány betegnél elõnyös lehet a kezelést Cortimenttel kezdeni. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGO-
SULTJA: Ferring Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft. 1138 Budapest, Tomori u. 34. Magyarország. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA: OGYI-T-22753/01, 30×,
buborékcsomagolásban. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSÕ KIADÁSÁNAK DÁTUMA: 2014. november 19. A SZÖVEG ELLENÕRZÉSÉNEK DÁTUMA: 2014. november 19.
KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN A RÉSZLETES ALKALMAZÁSI ELÕÍRÁST!

A dokumentum lezárásának idõpontja: 2017.02.21.

Enyhe- középsúlyos colitis ulcerosa 
akut fellángolásának kezelésére

EGYESÍTETT ERÓ́KKEL  
A NYÁLKAHÁRTYA-GYÓGYULÁSÉRT

termék közfinanszírozás a támogatás térítési díj
alapjául összege

elfogadott ár (EÜ90%,11/b)

Pentasa 4 g retard granulátum  30× tasakban 25 445 22 901 2 544

Cortiment 9 mg retard tabletta ×30 29 958 26 962 2 996
Ferring Magyarország Kft.

1138 Budapest, Tomori utca 34.
Tel.:06-1-236 3800, Fax:06-1-236 3899

e-mail: ferring@ferring.hu CO
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PENTASA®

4 g retard granulátum

CORTIMENT®

9 mg retard tabletta
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Az anyatej-helyettesítő és -kiegészítő tápszerek összetevőire 
vonatkozó javasolt minimum mennyiségek fedezik az egész-
séges, időre született csecsemők tápanyag szükségleteit, ezen 

mennyiségeknél többet adni felesleges, mivel a fel nem
használt tápanyagok kiválasztásra kerülnek, ezáltal

megterhelik a csecsemő anyagcseréjét.1

1EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (EFSA – diétás termékek, táplálkozás és allergiák tudományos testülete, 
NDA), 2014, Tudományos vélemény az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő  tápszerek alapvető összetételéről. EFSA 

Journal 2014;12(7):3760.
*50 éves kutatómunka eredményeképpen egyedülálló fehérjetechnológiával rendelkezünk.

Tájékoztató kizárólag egészségügyi szakemberek részére. Lezárás dátuma: 2017. szeptember 18. BE
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