III./9.1. A peripheriás idegek általános felépítése; a peripheriás
idegek sérüléseinek és regenerációjának pathológiai formái
Arányi Zsuszanna
A peripheriás idegeket a motoros, sensoros és autonóm neuronok axonjai
(idegrostok) alkotják. Az idegrostok egy idegen belül fasciculusokba rendeződnek.
Az idegrostokat, a fasciculusokat és magát az ideget kötőszövet veszi körül,
amelyet endo-, peri- és epineuriumnak hívunk (1. ábra). Továbbá, az idegrostok
döntő részét az ún. Schwann sejtek alkotta myelinhüvely is körülveszi (2. ábra). A
myelinhüvely hatására jelentősen felgyorsul az idegvezetési sebesség, mivel az
akciós potenciál a Schwann sejtek között levő egyik befűződésről a másikra ugrik
(szaltatorikus vezetés). Egy myelinhüvellyel nem rendelkező idegrost vezetési
sebessége 1-5 m/s, míg egy myelinhüvellyel bíró rost vezetési sebessége elérheti a
120 m/s-ot (átlagosan 35-70 m/s).

1. ábra: Egy peripheriás ideg keresztmetszete.
Az axonok fasciculusokba rendeződnek. Az ideg
külső burkát epineuriumnak hívjuk (ep), a
fasciculosokat körülvevő kötőszövetet pedig
perineuriumnak (pe).

2. ábra: A myelinhüvely koncentrikus rétegeit a
Schwann sejtek alkotják.

Az idegrostok felosztása nem egységes, többfajta csoportosítás létezik. Ezeket
összefoglalva mutatja az 1. táblázat. Kitűnik, hogy az idegrostok csoportosításának
szempontjai a következők lehetnek: 1) myelinhüvely megléte vagy hiánya, 2)
szomatikus vagy autonóm funkció, 3) afferens vagy efferens funkció, és 4) átmérő.
Az is kitűnik, hogy közvetlen összefüggés van a rostátmérő és a vezetési sebesség
között: minél nagyobb az átmérő, annál gyorsabban vezet az idegrost.

1. táblázat: Idegrostok osztályozása

A körülírt idegkárosodás pathológiai formái (Seddon-f. felosztás):

1. Fokális (segmentalis) demyelinisatio (neurapraxia): Legenyhébb
formában csak a myelinhüvely károsodik (pl. enyhébb átmeneti külső
kompresszió miatt), amelynek hatására a fentiek értelmében lelassul a
vezetési sebesség. Ez önmagában nem jár funkciókieséssel, csak akkor, ha
a myelinhüvely károsodása oly mértékű, hogy az már ún. vezetési blokkot
okoz (3. ábra): a sérülés helyén nem vagy csak részlegesen tud tovább
haladni az akciós potenciál. Ez esetben az axon folytonossága megtartott,
ugyanakkor természetesen a vezetési blokk miatt funkciókiesés jön létre,
pl. paresis, érzéskiesés. Fontos, hogy izomatrophia nem észlelhető, mivel
az izom nem denerválódik, csak nem jut el hozzá az idegimpulzus.
2. Axonkárosodás (axonotmesis): Súlyosabb károsodás (pl. elhúzódó
kompresszió) esetén már nem csak a myelinhüvely, hanem az axon is
károsodik, megszakad az axon folytonossága. A sérüléstől distalisan az
axon degenerálódik és felszívódik (Waller-f. degeneráció).
Axonotmesisben is a laesiotól distalisan funkciókiesés van, azonban
szemben a neurapraxiával izomatrophia is társul, mivel az izom
denerválódik. Az izomatrophia igen gyorsan, akár napok alatt kialakulhat.
3. Teljes idegkárosodás (neurotmesis): Elsősorban traumás eredetű
roncsolódás vezethet az ideg teljes károsodásához, beleértve a külső
kötőszövetes burok (epineurium) megszakadását. Ez a forma ugyanolyan
tüneteket okoz, mint az axonotmesis, fennállására elsősorban a sérülés
körülményeiből lehet következtetni.

3. ábra: Vezetési blokk fokális demyelinisatio miatt

A sérülés formája meghatározza a regeneráció típusát, ill. a gyógyulás esélyeit
és időtartamát (4. ábra), tehát ismerete elengedhetetlen a prognózis
megállapításához.

4. ábra: Az idegregeneráció különböző formái

Demyelinisatio esetén a remyelinisatio néhány héten, 1-2 hónapon belül várható,
teljes klinikai restitutioval. Az újonnan kialakult myelinhüvely területén kisebbek

az internodalis távolságok, amely miatt lassabb az idegvezetési sebesség, de ez nem
jár tünettel.
Axonkárosodás esetén két típusú regeneráció lehetséges. Amennyiben az axonok
túlnyomó része károsodik, akkor a proximo-distalis axonregeneratio uralkodik. Ez
esetben a laesio helyétől, az axoncsonkból axonnyúlványok kezdenek kinőni a
denervált területek felé, az axonok megmaradt basalis laminájának /
endoneuriumának „útmutatásával”. Ez egy lassú folyamat, sebessége átlagosan
1 mm/nap. Ezen érték és a távolság ismeretében kiszámítható, hogy kb. mennyi idő
múlva várható reinnervatio, ill. klinikai javulás. Pl. egy csuklótáji nervus ulnaris
károsodás esetén a néhány centiméterre levő kiskézizmok reinnerválása már
néhány hónapon belül várható.
Ezzel szemben egy glutealis táji nervus ischiadicus károsodás esetén a
lábszárizmok reinnerválásáig, magasságtól függően, akár két-három év is eltelhet.
A klinikai restitutio közel teljes lehet, de előfordulhat ún. aberráns reinnervatio is,
amikor az axonok nem találják meg a helyes utat és olyan struktúrát reinnerválnak,
amely eredetileg nem tartozott hozzájuk. Ezt leggyakrabban n. facialis laesio után
látjuk (pl. szemzáráskor a száj is elhúzódik), feltételezhetően azért, mert a n.
facialisban nem fasciculusokba rendeződnek az axonok. Inkomplett idegkárosodás
esetén nagyobb szerepet kap a kollateralis reinnervatio. Ez azt jelenti, hogy a
denervált izomrostokhoz a környezetükben levő épen maradt motoneuronok
axonjai kollateralisokat kezdenek növeszteni és azokat reinnerválják. Ez
anatómiailag azért lehetséges, mert az egymás közelében levő motoros
egységekhez tartozó izomrostok nem csoportokban elkülönülve, hanem
mozaikszerűen vegyesen találhatók. A kollateralis reinnervatio 4-6 héten belül
elindul és eredményeképpen a reinnervatiot végző motoros egység területe, az
általa ellátott izomrostok száma megnő. Tehát amennyiben electromyographiával
normális funkció mellett is nagy motoros egységeket látunk, akkor az egy régebben
lezajlott axonalis károsodást igazol.
A kompresszió okozta demyelinisatio-axonkárosodás kategóriájának elkülönítése
didaktikai szempontból fontos, azonban ritka az izolált sérülés. Egy fokális
demyelinisatio okozta vezetési blokkhoz szinte mindig társul valamennyi
axonlaesio és a gyógyulás időtartama attól függ, hogy milyen arányban.
Jelentősebb fokú axonlaesio társulásakor a gyógyulás kétfázisú: a remyelinisatioval
párhuzamosan néhány héten belül részleges javulás észlelhető, majd több hónap
elteltével, a reinnervatio következtében további javulás jön létre. Neurotmesis
esetén regeneráció csak akkor várható, ha idegvarrat révén megteremtik az
összeköttetést a proximalis és a distalis csonk között, utat biztosítva a regenerálódó
axonoknak.

