
 

III./6.5. fejezet: A motoneuron betegségek (MND)
A fontosabb motoneuron betegségeket a 15. ábra mutatja be.

15. ábra: A motoneuron betegségek formái

Az amyotrophiás lateralsclerosis (ALS) myatrophiás lateralsclerosisként, Charcot-féle
sclerosisként, az Egyesült Államokban gyakran Louis (Lou) Gehring-betegségként is
ismert.

A „legkegyetlenebb” neurológiai betegség: a beteg teljesen magatehetetlenné válva,
legtöbbször ép tudattal szenvedi végig a légzési és nyelési elégtelenséghez vezető,
fokozatos izomsorvadást és -gyengülést. Az átlagosan 3 éven belül halálos betegség okát
nem ismerjük, meggyógyítani nem tudjuk. Az ALS nehéz etikai kérdések elé állítja az
orvosokat, törvényhozókat és a közvéleményt (egyes országokban aktív eutanázia is
lehetséges).

Az ALS incidenciája 1-3/100000, prevalenciája kb 6/100000.

Férfi-nő arány: 3/2.

A sporadikus forma 90-95%-ban fordul elő, míg a familiáris ALS (FALS) sokkal
ritkább. A betegek többsége 40 évesnél idősebb.

Lassan, kiváltó események nélkül kezdődik valamelyik végtag (gyakrabban a kéz)
gyengülése és izmainak sorvadásával (16. ábra), majd egyre több testrészen
mutatkoznak hasonló tünetek. Néha már az anamnézisből is kiderülhet a fasciculatiók
jelenléte. Az egyre fogyatkozó izomtömeg és izomgyengeség miatt a beteg elveszíti
önállóságát, tolókocsiba kényszerül, végül a törzsizmok és a légzésben résztvevő izmok
is mindinkább sorvadnak és gyengülnek. Nyelészavar, a hangképzés nehezítettsége a
betegség bármelyik szakában kialakulhat. Hiányzik a fájdalom, nincs érzészavar, a
vizelet- és székletürítés megfelelő.

16. ábra: A kiskézizmok atrófiája motoneuron betegségben

A felső (centrális) motoneuron károsodására utaló tünetek: spasticus paresis,
pyramisjelek, fokozott ínreflexek. Az alsó (perifériás) motoneuron károsodásának jelei a



petyhüdt paresis, az atrófia és fasciculatio (17. ábra). Gyakori a nyelvizmok atrófiája (18.
ábra) és fibrillációja, valamint a dysphagia és a dysarthria.

17. ábra: Alsó és felső motoneuron tünetek motoneuron
betegségben

18. ábra: A nyelvizomzat atrófiája motoneuron
betegségben

A szemmozgások megtartottak, nincs fájdalom, érzészavar vagy sphincterzavar, a kérgi
funkciók romlása sem tartozik a jellemző kezdeti tünetek közé, bár különösen
előrehaladott stádiumban gyakran jelennek meg prefrontális tünetek.

Diagnózis: amikor a felső és alsó motoneuron károsodásának jeleit kevert és generalizált
formában megtaláljuk, fasciculatiókat látunk, nincs érzészavar, és nem derül ki egyéb
ok, a klinikai tünetek alapján is megállapítható az ALS (19. ábra).

19. ábra: A motoneuron betegség/ALS diagnózisa

A World Federation of Neurology El Escorial-ban elfogadott diagnosztikus kritériumai
szerint jelen kell lennie az alábbiaknak: centrális motoneuron-szindróma; perifériás
motoneuron-szindróma; progresszió.

Az ALS klinikai diagnózisa biztos, ha centrális és perifériás motoneuron-szindróma
legkevesebb 3 testtájon (testtájak: fej, nyak és felső végtag, törzs, ágyék és alsó
végtagok) észlelhető.

Amennyiben háromnál kevesebb testtáj érintett, valószínű (két testtáj) vagy lehetséges
(egy testtáj) ALS állapítható meg, amit a laboratóriumi leletek (EMG) is támogathatnak.

A tünetek egyik esetben sem magyarázhatók más okokkal.

Nehezebb a diagnózis, ha csak egy-két testtájon, körülírtan mutatkoznak a gyengülés,
atrófia tünetei, ha nincs fasciculatio, ha bármilyen érzészavart jelez a beteg, ilyenkor
még inkább kell kutatni más okot, de a kórlefolyás később ALS-t igazolhat. ALS ritkán
paraneoplasiás szindrómaként is megjelenhet.

EMG/ENG vizsgálattal akut denerváció és krónikus reinnerváció, óriáspotenciálok jelei
mellett izomfibrillatio észlelhető, a motoros vezetési sebesség megtartott, az
érzőrostokban nincs elváltozás. Motoros kiváltott válasz vizsgálatokban a felső
motoneuron károsodása miatt a vezetési idő hosszabbodik. Más vizsgálatok
(laboratórium, liquor, koponya és gerinc MRI/CT, izombiopszia stb)



differenciáldiagnosztikai jelentőséggel bírnak, ezekkel nem mutathatók ki olyan
elváltozások, amelyek ALS-t igazolnának.

A betegség differenciáldiagnózisát a 20. ábra mutatja.

20. ábra: A motoneuron betegség/ALS differenciáldiagnózisa

Az esetek nagy részében három évnél nem hosszabb a kórlefolyás, fokozatos
rosszabbodás után légzési elégtelenség vagy szövődmények okozzák a beteg halálát.

A kezelési lehetőségeket a 21. ábra foglalja össze. A jelenlegi bizonyítékok szerint a
riluzol napi 2x50 mg-os adagban hosszabbíthatja a betegek életét (átlagosan 3
hónappal), de nem befolyásolja az életminőséget.

21. ábra: A motoneuron betegség/ALS kezelése

Minden beteg számára biztosítani kell azokat a lehetőségeket, amelyek a közérzetet,
hangulatot javíthatják, a tüneteket enyhítik: gyógyászati segédeszközök, fizikoterápia,
antidepresszánsok, fájdalomcsillapítás, görcsoldás stb.

Légzészavar esetén jó eredménnyel alkalmazhatók a nem invazív lélegeztetési eljárások.
Az intubálást lehetőleg el kell kerülni.

Súlyos nyelészavar miatt szondán keresztül lehet táplálni a beteget, és mivel a
továbbiakban javulásra nem számítunk, a perkután endoszkópos gastrosztómia (PEG)
megfontolandó.

A betegség ideje alatt nehéz utat tesz meg a beteg és a gondozója is, ezért a biztos
diagnózis birtokában meg kell tárgyalni a teendőket, válaszolni kell a feltett kérdésekre,
bár ez sokszor „nehéz” beszélgetéseket jelent.

Először a diagnózist megállapító neurológus szakorvos feladata a beteg és az általa
megjelölt hozzátartozó felvilágosítása, később pszichológus, hospice-szolgálat stb.
segítsége is fontos lehet.

Hasznos információk



A betegséggel kapcsolatos hasznos információk találhatók: http://www.alsa.org


