
 

III./10.4. Diagnosztika
(labor, elektrofiziológia, biopszia, genetika, képalkotók)

A fejezet ismeretanyagának elsajátitása lehetővé teszi az izombetegségek
diagnosztikájában leggyakrabban alkalmazott diagnosztikai módszerek
megismerését

Kulcsszavak: cretaine kinase (CK), EMG, izombiopszia, immunhisztokémia,
trinukleotid repeat, mutáció, MRI

Bevezetés
Ebben a fejezetben az izombetegségek meghatározásában fontos diagnosztikai
eszközöket és metódusokat ismerhetjük meg. A fejezet második részében az egyes
kórképek diagnosztikai jellemzőit ismertetjük. A fejezet első részében a diagnosztikai
metodikák lényegét, működését és diagnosztikai értékét kell megérteni. Fontos
megérteni, hogy milyen klinikai kérdésre milyen diagnosztikai metodika milyen választ
tud adni és az eredmények milyen diagnosztikus értékkel bírnak. A fejezet második
részében a már korábban elsajátított kórképek klinikai jellemzőit összefüggésbe kell
hozni a diagnosztikai eredmények speciális mintázatával.

A fejezet felépítése
A.) Laboratoriumi vizsgálatok

B.) Elektrifiziológiai vizsgálatok

C.) Myopatológia

D.) Genetikai vizsgálatok

E.) Az izombetegségek diagnosztikája

F.) Összefoglalás

A.) Laboratoriumi vizsgálatok
A legegyszerűbb laboratóriumi teszt a szérum CK aktivitás mérése. A szérum CK
(rendszerint az izom alegység és nem az MB) emelkedhet a normális egyénekben is
nagyobb fizikai munkavégzést, izomsérülést követően. Enyhe szérum CK emelkedést
találunk myopathiákban, egyes neurogen kórképekben. Az 1000 IU/l fölötti CK nagy
valószínűséggel izomdystrophiát, inflammatorikus myopathiát vagy necrotizáló
myopathiát jelez. A CK mellett egyéb izomenzimek, mint pl. az aspartate-
aminotransferase, alanin-aminotransferase, laktate dehydrogenase és aldolase szintje is
megemelkedhet. Ezek is elsősorban a myogen folyamatokban észlelhetők.

A metabolikus betegségek felismeréséhez elengedhetetlen a szérum laktát és pyruvat
szint vizsgálata. A nyugalmi értékek nem minden esetben informatívak, ezért javasolt a
laktát terheléses teszt elvégzése. Ennek több versiója ismeretes. Az egyik a fizikai
terhelést követő laktát meghatározás, a másik az ischaemiás laktát teszt. Normális
esetben a nyugalmi érték kb. 3-3,5 x-re emelkedik a szérum laktát szint a fizikai
megterhelést követően, és fél óra múlva csökken vissza a kiindulási értékre. Aerob
metabolizmus zavar esetén az emelkedés ennél sokkal nagyobb mértékü lehet, és a 30
perces érték még legalább kétszerese a kiindulási értéknek. A jelenség magyarázata,
hogy az elektron transzport lánc károsodása következtében az anaerob metabolizmus
dominál és a glycolytikus folyamatok aktivációja miatt a laktát koncentráció az



egészséges szint többszörösére emelkedik és laktatacidózis alakul ki ammonaemiával, és
csökken a beta hydroxyvajsav/acetecetsav arány.

Immunszerológiai vizsgálatok sorából leginkább a következő autoantitest
meghatározásoknak van az izombetegségek diagnosztikájában szerepük: ANA, RF,
AMA, myositisspecifikus Mi-2 AT és Jo-1 antiteste.

B.) Elektrofiziológiai vizsgálatok
A neuromuscularis betegségek érinthetik magát a harántcsíkolt izomzatot (myopathiás
betegségek), az izmot beidegző idegsejteket (neurogen betegségek) és a neuromuscularis
junctiót. A klinikai kép alapján gyakran nem dönthető el a károsodás helye. A patológiás
folyamat lokalizációjában nyújt számunkra nagy segítséget az elektrofiziológiai
vizsgálat, amellyel az izmot, a perifériás idegeket és a neuromuscularis junctiót
vizsgálhatjuk.

Az EMG a harántcsíkolt izomzat működése következtében létrejövő bioelektromos
feszültség változásokat regisztrálja. A klinikai gyakorlatban a legfontosabb a
koncentrikus tüelektródás vizsgálat. A vizsgálat során a nyugalomban levő izomba
szúrjuk a tüelektródát. Az EMG vizsgálat 4 lépcsőben történik: sértési aktivitás
regisztrálása, nyugalomban a spontán aktivitás megfigyelése, a motoros egység
potenciálok elemzése enyhe innerváció mellett, az interferencia minta regisztrálása
maximális innerváció mellett.

Ezek mellett a perifériás ideg repetitív stimulációjára adott válasz is vizsgálható.

Spontán aktivitás

A nyugalomban levő izomban normálisan akciós potenciál nem regisztrálható. Egyes
kórfolyamatokban fibrillácios potenciálok és monofázisos pozitív éles hullámok
jelennek meg. A fibrillációs potenciálok spontán kisülések, a pozitív éles hullámokkal
hasonló jelentőségűek. Mindkettő elsősorban a denervációs folyamatokra jellemző, de
láthatók gyulladásos myopathiákban, metabolikus és endokrin myopathiákban,
izomdystrophiákban. Spontánaktivitás a motoros egység károsodásának egyértelmű és
igen szenzitív jele. Fontos tudni, hogy a károsodást követve leghamarabb 10-14 nap után
jelenik meg.

1.videó: EMG-vel regisztrált spontánaktivitás: fibrillációs potenciálok

2.videó: EMG-vel regisztrált spontánaktivitás:pozitív meredek hullám

A myotoniás kisülések magas frekvenciájú repetitív kisülés-sorozat, amelyben a
frekvencia és amplitúdó a maximum eléréséig fokozatosan nö, majd azt követően mind
az amplitúdó és a frekvencia fokozatosan csökken. Általában a tü beszúrásakor
jelentkezik, a tü mozgatásával provokálható, de időnként spontán is regisztrálható. A
hangszóróban crescendo-decrescendo zuhanó bombázóra emlékeztető hangeffektust
hallhatunk..

3.videó: EMG-vel regisztrált myotonias kisülések

Motoros egységpotenciálok

A motoros egységpotenciálok (MUP) egy motoros egységen belül levő egyes rost
potenciálok szummációja révén alakulnak ki. A motoros egységpotenciál jellemzői: a
potenciál tartama, amplitúdója, hullámformája, fázisai, stabilitása, kisülési frekvenciája.
Myopathiás betegségekben a MUP amplitúdója és tartama csökken, kevés a polyphasia,
stabil a hullámforma. Maximalis innervaciónál a gyenge és atrophiás izomban is
alacsony amplitúdójú interferencia minta és korai rekrutáció jelenik meg .



1.ábra: Motoros egységpotenciál, myopathias egység

Repetitív ingerlés

Izombiopszia A neuromuscularis transmissio zavarát (myasthenia gravis) a repetitív supramaximalis
perifériás ideg stimulációval diagnosztizáljuk.. Supramaximalis ingersorozatot végzünk
(3c/s, 10c/s, 30c/s ingerléssel), amennyiben az első 5 válasz amplitúdója legalább
10%-al csökken, azt decrementnek nevezzük, ez neuromsucularis transmissió zavart
valószínűsít.

Abban az esetben, ha a vizsgálat során nem decrementet, hanem incrementet mérünk
Eaton-Lambert syndromát diagnosztizálunk.

2.ábra: repetitív ingerlés és patológias decrement Myasthenia gravis-ban

Képalkotó vizsgálatok

A vázizomzat radiológiai vizsgálata korlátozott gyakorlati jelentöségü. A klinikai
gyakorlatban az izom MRI, MR spektroszkópia (MRS) és UH vizsgálatok alkalmazása
terjedt el. Elsősorban akkor kérünk képalkotó vizsgálatokat, ha nem tudjuk pontosan
megítélni az egyes izmok érintettségét illetve a fizikális vizsgálattal nem tudjuk
kiválasztani az izombiopszia optimális helyét.

C.) Myopatológia
Az izombiopszia helyének meghatározása

Az izombiopszia értékelése a klinikai vizsgálattal és az elektrofiziológiai
diagnosztikával együtt rendkívül fontos részét képezi a neuromuscularis betegségek
differenciáldiagnosztikájának. Az izombiopszia mintavételének helye kritikus. Az
optimális hely a már érintett, de még nem súlyosan károsodott izomcsoport, ugyanis
ebben figyelhetők meg legjobban a morphológiai elváltozások. A nagyon sorvadt
izomzat kötőszövetesen átalakult, az izomrostok olyan súlyos mértékben
degenerálódnak, hogy a betegség pathomechanizmusára már nem tudunk a szövettani
kép alapján következtetni.

Az izombiopszia morfológiai vizsgálatai



A fagyasztott cryostat metszetek hisztokémiai és immunhisztokémiai feldolgozása
segítségével rendkívüli módon kitágultak a morphológiai differenciáldiagnosztika
határai.

A fénymikroszkópos feldolgozás során rutinszerűen több hisztológiai festést
alkalmazzuk, hisztokémiai és immunhisztokémiai reakciókat végzünk, félvékony
metszeteket készítünk és adott esetben elektronmikroszkópiai vizsgálatot is készítünk.
Ezek segítségével megítélhetjük az izomrostátmerő variabilitást, a
rosttipuscsoportosulást, megállapíthatjuk a rostnekrozis, rosthasadás és rostregeneráció
mértékét, felismerhetünk myofibrilláris anomáliákat, megállapíthatjuk, hogy vacuolák
vagy tubuláris aggregátumok jelen vannak-e, megítélhetjük a mitochondriumok
morphológiáját és eloszlását ill. számát, végül az izomrostmagok és a véredények
leírására is sor kerülhet, különös tekintettel gyulladásos sejtek jelenlétére. A fentiek
segítségével nem csak a myogen és neurogen folyamatokat tudjuk elkülöníteni, hanem a
betegség etiológiáját illetően is fontos információkhoz jutunk. Az immunhisztokémiai
vizsgálatok segítenek a genetikusan meghatározott formákban a protein deficiencia
azonosításában és így a vizsgálandó gén kiválasztásában.

 
3 és 4.ábra: Fénymikroszkópos vizsgálat: haematoxylin és eosin valamint módosított Gömöri trichromfestékkel

elkészített izom hisztológia. Az ábrán a szokottnál nagyobb rostvaribilitás látható. A lekerekített atrophias
rostok myogen károsodést mutatnak. Mindkét felvételen több necroticus rost látható, a HE készítményben

partialis invasio is látható. x 300

5.ábra: Histochemiai vizsgálat: a mitochondrialis betegségekben COX negatív rostok láthatók, melyek a
mitochondrialis myopathia jellegzetességei



6.ábra: A rutinvizsgálatban egyik leggyakrabban használt immunhisztokémiai vizsgálat a dystrophin AT-val
inkubált reakció. Bal oldalon physiologias dystrophint tartalmazó egészságes izom, jobb oldalon

dystrophinopathias izom

7.ábra: Electromicroscopos vizsgálat, mely során pathologias mitochondriumok ábrázolódtak concentrikus
mintázattal ill. paracristalin intromitochondriális inclusiokkal. Ilyen mitochondriumokat látunk a

mitochondrialis betegségekben.

D.) Genetikai vizsgálatok
A genetikai illetve modern molekuláris biológiai vizsgálatok az izombetegségek
területén is nagymértékű fejlődést hozott magával. Vérből vagy izomszövetből nyert
DNS illetve mtDNS vizsgálata lehetséges.

Az izombetegségek közül a dystrophia myotonica, a facioscapulohumeralis
izomdystrophia és Duchenne typusú izomdystrophiában a klinikai és neurofiziológiai
vizsgálatot követően mindig a genetikai vizsgálat az elsőként választandó a
differenciáldiagnosztikában. Olyan jellegzetes a betegség fenotípusa, hogy az alapján
nagy biztonsággal megjósolható a betegség.

A dystrophia myotonicában a DMPK génben keressük a trinucletotud repeat expansiót, a
facioscapulohumeralis izomdystrophiában a 4. kromoszóma D4Z4 repeat delécióját.

A Duchenne izomdystrophiában a dystrophin gén delécióját vizsgáljuk.

Abban ez esetben, ha ezek a vizsgálatok nem tudták igazolni a feltételezett diagnózist,
akkor izomszövettani vizsgálat végzése javasolt a további genetikai vizsgálatok végzése
előtt.

Az izombetegségek prenatalis diagnosztikájára is van lehetőség abban az esetben, ha
tudjuk, hogy pontosan melyik gén, mely mutációját keressük a magzatban.



8.ábra:Multiplex deletiot igazoló dystrophin gél elektrophoresis

E.) Az izombetegségek diagnosztikája
Az izombetegségek többségében az izombiopszia elengedhetetlen a diagnózis
felállításához. A szövettani vizsgálat sok esetben a myogen izomkárosodás nem
specifikus jeleit mutatja: az izomrost kaliberek kóros mértékű ingadozását, a belső
magok az endomysialis kötőszövet felszaporodását, esetenként nekrotikus és
regenerálódó rostok jelenlétét. A metabolikus myopathiákban az oxidatív enzimreakció
hiánya, egyenetlensége hívhatja fel a kiváltó okra a figyelmet. Az immunhisztokémiai
vizsgálattal számos protein jelenlétét kell vizsgálnunk, mint a dystrophin complex tagjai:
dystrophin, alpha-, beta-, gamma-, delta sarcoglycan; egyéb plazma membrán proteinek:
caveloin-3, dysferlin; az extracellularis matrix fehérjék: merosin, collagen VI; a belső
nukleáris membrán proteinek: laminA/C, emerin; sarcomerikus proteinek: telethonin. A
calpain-3 deficienciát csak Western blottal lehet igazolni. A glycosylatios defektusokra
(fukutin, FKRP, POMGnT, POMT1, LARGE) a glycosylált alpha-dystroglycan hiánya
utal, melyet mind immunhisztokémiai vizsgálat, mind Western blot igazolhat.

Genetikai vizsgálatot minden esetben csak célzottan érdemes végezni, azaz, ha az
előzetes szövettani vizsgálat és Western blot alapján sikerült identifikálni a protein
deficienciát. Duchenne/Becker típusú izomdystrophia esetén a jellegzetes klinikai kép
segítheti a klinikust, hogy a dystrophin gén analízisét válassza elsőként az ínvasív
izombiopsziát elkerülve. Amennyiben a genetikai vizsgálat nem igazol a dystrophin
génben deléciót, csak akkor szükséges az izombiopszia immunhisztokémiai
feldolgozása. A metabolikus mypathiákban az egyes enzimek aktivitásának mérése
segíthet a hibás enzim megközelítésében és csak azt követően javasolt a genetikai
vizsgálat végzése.

A gyulladásos myositisek diagnózisában is fontos szerepe van a biopsziának. Az
inflammatorikus myopathiákban gyakori a lymphocytás infiltráció. Ezek a sejtek és a
macrophagok azokba az izomrostokba is bevándorolhatnak, amelyek még nem
nekrotizáltak (partialis invasio). A specifikus markerek alkalmazása lehetövé teszi a
gyulladásos sejtek funkcionális karakterizációját is (pl. T és B sejtek, T natural killer, T
helper, T suppressor, T cytotoxic).

9.ábra: Gyulladásos sejtek jelenléte inflammatorikus myopathiákban.



F.) Összefoglalás
Az izombetegségek és a neuromuscularis junctiozavarok diagnosztikájában már a
részletes anamnézis és kórtörténet mellett a diagnosztikában a serum CK, az EMG, az
izomszövettani vizsgálatok és a genetikai vizsgálatok kiemelt jelentőségűek. Az
izomszövettani vizsgálatok nem csak a a neurogén és myogen folyamatokat
differenciálják és a gyulladásos jeleket azonosítják, hanem a metabolizmusban résztvevő
enzimek aktivitását is jelezhetik, valamint az immunhisztokémiai vizsgálatokkal a
háttérben álló proteindeficienciát is azonosíthatják. A genetikai vizsgálatok mindig
célzottan végzendőek. Az egyes vizsgálatok eredményei mindig csak részeredménynek
tekintendőek, a diagnózis felállításához az elvégzett összes vizsgálat eredménye
szintetizálandó.


