
 

III./9.6. Polyneuropathiák
Polyneuropathia alatt a peripheriás idegrendszer generalisált
megbetegedését értjük; prevalenciája 2,4% körül van, de 55 év felett
eléri a 8%-ot is. Hátterében legtöbbször egy szisztémás betegség áll.
Ebből következik, hogy a polyneuropathiát tüneti diagnózisként kell
felfogni és minden esetben keresni kell az alapbetegséget, ill. az okot.

A polyneuropathiák tünetei és klinikai formái

A polyneuropathiák döntő része krónikus lefolyású és sensoros túlsúlyú,
a tünetek hónapok, évek alatt alakulnak ki és lassan progrediálnak.
Jellemző, hogy a leghosszabb idegek érintettek először, ezért az első
tünetek szimmetrikusan az alsó végtagok distalis részein, a lábujjakon
és a talpakon jelentkeznek, leggyakrabban ‘pozitív’ érzőtünetek,
paraesthesiák (fonákérzés), allodynia vagy neuropathiás fájdalom
formájában. A paraesthesiák igen változatosak lehetnek, ill. a betegek
különbözőképpen fogalmazhatják meg őket: Pl. zsibbadásról,
bizsergésről, hideg vagy égőérzésről, hangyamászásszerű érzésről vagy
feszülésről, szorítóérzésről ("mintha csizma szorítaná a lábam")
számolnak be, vagy úgy érzik “mintha paplanon járnék". A hidegérzet
miatt a betegeket sokszor tévesen angiológiára küldik először. Ezek a
paraesthesiák idővel felfelé húzódnak, de a térd fölé csak ritkán, ill.
később a kezeket is érintik, zokni-kesztyű eloszlásban (22. ábra).

22. ábra: Érzészavar eloszlása polyneuropathiában

A fenti „pozitív” érzészavarokhoz „negatív” érzészavar társulhat, vagy
éppen ez az uralkodó tünet. Ez esetben érzéskiesésről van szó és
vizsgálatkor distal felé fokozódó szimmetrikus néhány, vagy az összes
érzéskvalitásra kiterjedő hypaesthesiát találunk. A beteg ezt a tünetet
általában érzéskiesés vagy itt is zsibbadás formájában fogalmazza meg.
Az érzéskiesés következtében trófikus fekélyek, nehezen gyógyuló
sebek alakulhatnak ki. Az érzészavar további következménye a
járászavar, amely sensoros ataxiának felel meg. Ezt gyakran a beteg
úgy fogalmazza meg, hogy szédül, bizonytalan, amely a kivizsgálást
félreviheti.

Vizsgálatkor az érzészavaron kívül hiporeflexiát, ill. areflexiát találunk.
Faszcikuláció is gyakran észlelhető. Idővel legtöbb polyneuropathiában
motoros tünetek is társulnak, hasonlóan distalis és szimmetrikus
eloszlásban. A beteg kislábizmai, lábszárizmai, ill. később a kiskézizmai
elsorvadnak, paretikussá válnak. A paresis a járászavart tovább rontja.
Jellegzetes a m. tibialis anterior gyengesége miatt kialakuló kétoldali
lógó lábfej, amely miatt a beteg járása szteppelő, hasonlóan a n.
peroneus communis sérülésénél. A beteg tud nem sarokra, ill.
lábujjhegyre állni.



Az előbb leírt krónikus lefolyású, szimmetrikus, distalis és sensoros
túlsúlyú sensomotoros polyneuropathia a leggyakoribb és legtípusosabb
megjelenési forma. Ritkábban előfordulhat aszimmetrikus megjelenés
is, ill. amennyiben a tünetek egy-egy peripheriás ideg ellátási területét
respektálják, akkor beszélünk mononeuropathia multiplex-ről. Ez
esetben a betegnek egyidejűleg van lokális okkal nem magyarázható
több mononeuropathiája, pl. n. peroneus és n. ulnaris laesioja. Előfordul,
hogy tisztán sensoros tünetek vannak és motoros tünetek előrehaladott
esetben sem társulnak. Máskor a motoros tünetek, a gyengeség dominál.
Subacut, ill. acut lefolyás is előfordul, amikor a tünetek néhány nap
esetleg hét alatt alakulnak ki, többnyire felszálló jelleggel.

A polyneuropathiák felosztása és okai

A polyneuropathiákat különböző szempontok szerint osztályozhatjuk,
mint pl. klinikai megjelenés, etiológia és pathológia (demyelinisatios-
axonalis) szerint. Az alábbiakban rövid etiológiai csoportosítás
következik.

Az 6. sz. táblázatban láthatók a polyneuropathiák okainak fő csoportjai.

6. táblázat: A polyneuropathiák okai

A metabolicus-endocrin eredetű polyneuropathiák közül kiemelkedik a
diabetes mellitus szövődményeként jelentkező polyneuropathia. A
diabetes mellitus fejlett országokban a neuropathia leggyakoribb oka és
jelenleg világszerte 20-30 millió embert érint. A diabetes leggyakoribb
szövődményeként neuropathia a betegek kb. 45-50%-ánál alakul ki, kb.
10%-nál pedig már a diabetes diagnózisának felállításakor fennáll.
Kialakulásának rizikófaktora az elégtelen glikémiás kontroll, a diabetes
tartama és a kor. Fontos hangsúlyozni, hogy már latens diabetes,
csökkent glukóz tolerancia (IGT) is okozhat neuropathiát.

A diabeteses neuropathiának különböző formáit mutatja a 7. táblázat.

7. táblázat: Diabetes mellitus okozta neuropathia különböző formái



Két nagy csoport különíthető el, a distalis szimmetrikus sensoros
túlsúlyú neuropathia és a fokális vagy multifokális neuropathiák. A
diabeteses neuropathia az esetek 80%-ában distalis szimmetrikus
neuropathia formájában jelenik meg, amely elsősorban a sensoros
rostokat és a leghosszabb axonokat érinti, így a tünetei a fent leírtaknak
megfelelnek. Különösen jellemző az ún. ʽégő lábfej’ tünet, amely
gyakran a diabeteses neuropathia első megnyilvánulása. Továbbá,
gyakoriak az autonóm tünetek (száraz bőr, erectilis diszfunkció,
nyugalmi tachycardia, gastroparesis, vizelési zavar). Igen nagy klinikai
jelentősége van a neuropathia következtében kialakuló diabeteses
lábnak, nem gyógyuló fekélyekkel, gangraenával és következményes
amputációkkal (23. ábra). A nem traumás amputációk kb. 85%-ában
diabeteses láb áll a háttérben. A diabeteses distalis szimmetrikus
neuropathia nem reverzibilis, de megfelelő glikémiás kontrollal a
progresszió megelőzhető.

23. ábra: Talpi fekélyek diabeteses neuropathiában (diabeteses láb)

A fokális diabeteses neuropathiák ritkábbak, inkább idősebb korban és
II. típusú diabetesben fordulnak elő, valamint kevésbé mutatnak
összefüggést az anyagcsere állapottal. Ezek közül leggyakrabban a
kompressziós mononeuropathiákat (pl. carpalis alagút szindróma,
könyöktáji n. ulnaris neuropathia, meralgia paraesthetica, n. peroneus
communis kompressziós neuropathiája), valamint a feltehetően
vascularis eredetű cranialis neuropathiákat (n. oculomotorius vagy
abducens laesio) látjuk. A fokális-multifokális neuropathiák közül
többnél spontán gyógyulás várható (pl. diabeteses n. oculomotorius
laesio, diabeteses proximalis neuropathia).

A vitaminhiány eredetű polyneuropathiák közül első helyen említendő a
B1 vitaminhiány, amely Magyarországon elsősorban alkoholizmussal
hozható összefüggésbe és így nagyon gyakori oka a
polyneuropathiának. Természetesen malnutritio, malabsorptio is B1
vitaminhiányhoz vezethet. A klinikai kép általában típusos, krónikus
axonalis szimmetrikus sensoros túlsúlyú polyneuropathia alakul ki. B12
vitaminhiány szintén vezethet polyneuropathiához, ez azonban
gyakrabban, a polyneuropathia tüneteihez egyébként hasonló funicularis
myelosist okoz. A B6 vitamin hiánya és túladagolása is lehet oka
polyneuropathiának.

A különféle exogén ágensek (toxikus-gyógyszer) szintén krónikus
lefolyású, axonalis polyneuropathiákhoz vezethetnek. Az ipari mérgek
közül a szerves oldószerek (pl. n-hexán), ill. a nehézfémek (pl. ólom,
higany) hozhatók összefüggésbe polyneuropathiával és ez esetben
foglalkozási ártalomról beszélünk. Számtalan gyógyszer
mellékhatásaként is jelentkezhet polyneuropathia, közülük néhány:
phenytoin, INH, vincristin, ciszplatin, nitrofurantoin, chloroquin,



thalidomid, disulfiram, metronidazol, bortezomib. Feltételezik továbbá,
hogy az alkoholizmusban kialakuló polyneuropathiáért nem csak a B1
vitaminhiány, hanem az alkohol közvetlen toxikus hatása is felelős.

A polyneuropathiák igen nagy csoportját képezik a dysimmun eredetű
polyneuropathiák, amelyek kóros immunválasz vagy az immunrendszer
egyéb betegségeinek következményeként lépnek fel. Egy részük
kizárólagosan a peripheriás idegrendszert érintik. Ilyen a Guillain-Barré
szindróma, a krónikus inflammatoros demyelinisatios polyneuropathia
(CIDP) és a nagyon ritka multifokális motoros neuropathia vezetéses
blokkokkal (MMN).

A Guillain-Barré szindróma egy acutan kialakuló, immunológiai
mechanizmusú polyneuropathia (polyradiculoneuropathia), amely során
a peripheriás idegrendszerben kiterjedt perivascularis lymphocyta-
makrophag infiltráció, következményes makrophag mediált segmentalis
(foltos) demyelinisatio jön létre. Az esetek kétharmadában a tüneteket
interkurrens fertőző betegség (felső légúti hurut, hasmenés stb.) előzi
meg 1-2 héttel. A fertőző ágens és a peripheriás idegek hasonló
antigénje miatt a fertőző ágens ellen termelt immunválasz a peripheriás
idegeket is megtámadja. Incidenciája kb. 1,5-2/100 000/év. A tüneti kép
nagyon jellegzetes, napok, ill. egy-két hét alatt progrediáló felszálló
petyhüdt, areflexiás bénulás, ill. kevésbé kifejezett érzészavar lép fel,
amely járásképtelenségig, ill. akár tetraplegiáig, nyelés és
légzészavarhoz vezethet. Ezért fontos a beteg szoros obszervációja.
Gyakran társul radicularis jellegű fájdalom és autonóm tünet. ENG
szegmentalis demyelinisatiot mutat, a liquorban emelkedett az
összfehérje normális sejtszám mellett. A betegség néhány hónap alatt
spontán gyógyul, de súlyos esetben plasmapheresis vagy
immunglobulin adása javasolt. A szteroid nem hatékony. Különösen
fontos a szupportív kezelés, hisz a kórkép kimenetelét alapvetően a
szövődmények határozzák meg.

A CIDP (krónikus inflammatoros demyelinisatios polyneuropathia)
subacut-krónikus lefolyású, szintén immunológiai mechanizmusú
sensomotoros polyneuropathia. A Guillain-Barré szindrómától a
krónikus lefolyás különíti el. Klinikailag jellemzők a hirtelen
rosszabbodások, a gyakori aszimmetria és az agyidegérintettség. A
liquorban emelkedett az összfehérje, normális sejtszám mellett.
Hatékonyan kezelhető intravénás immunglobulinnal, tartós per os
szteroiddal, ill. plasmapheresissel.

Paraproteinaemiák, pl. benignus monoclonalis gammopathia
(anti-MAG IgM), cryoglobulinaemia (pl. HCV asszociált), myeloma
gyakori velejárója a polyneuropathia, amely általában demyelinisatios
jellegű.
A szisztémás vasculitisek (polyarteritis nodosa, Churg-Strauss
szindróma, SLE, rheumatoid arthritis, Sjögren szindróma stb.), ill. a
kötőszöveti betegségek többszervi manifesztációval járnak, de a
peripheriás idegrendszer is igen gyakran érintett. Általában a betegség
egyéb tünetei megelőzik a polyneuropathia kialakulását, de ritkán, pl.
polyarteritis nodosában bevezető vagy uralkodó tünet lehet.
Vasculitisben a polyneuropathia gyakran mononeuropathia multiplex
formájában, vagy aszimmetrikusan jelentkezik és az is előfordul, hogy
valamilyen trigger hatására acutan, fulminánsan alakul ki.

Paraneoplasiás polyneuropathiák alatt a különböző tumorokhoz



társuló, távolhatásos, immunológiai mechanizmusú polyneuropathiákat
értjük. A tumor és a peripheriás idegek egyes hasonló antigénjei miatt a
tumor ellen létrejövő immunválasz a peripheriás idegeket is károsítja. A
polyneuropathia a tumor egyéb tüneteit évekkel megelőzheti.
Leggyakrabban kissejtes bronchus carcinomához társul
polyneuropathia, amelyre klinikailag jellemző, hogy tisztán sensoros
tüneteket, igen kellemetlen, nehezen befolyásolható paraesthesiákat és
neuropathiás fájdalmat okoz.

Az infekciósus eredetű polyneuropathiák jelentősége hazánkban a
többi, fent részletezett csoporthoz képest eltörpül. Világviszonylatban
azonban a HIV fertőzés és a lepra okozta neuropathia igen nagy
számban fordul elő. Megemlítendő még a Lyme kór, amelynek
leggyakoribb peripheriás idegrendszeri manifesztációja a n. facialis
paresis, különösen gyerekeknél, típusos polyneuropathiás képet csak
ritkán okoz.

Nagyszámú herediter polyneuropathia ismert, amelyek közül a
Charcot-Marie-Tooth-f. betegség a leggyakoribb. Ez egyben az egyik
leggyakoribb genetikai betegség is. Számos genetikai válfaja került
felismerésre az utóbbi kb. 10-15 évben. Egyik leggyakoribb formája a
demyelinisatioval járó I. típus, ahol a peripheriás myelinhüvelyért
felelős PMP 22-es génben van mutáció (duplikáció). A penetrancia igen
változó, akár egy családon belül is, van aki nem is veszi észre a
betegségét, más pedig már fiatal korban tolószékbe kerül. A betegség
lassan progrediál. Jellemző a kifejezett kislábizom és lábszárizom
atrophia, amely következtében a lábfej excavalt lesz és az alsó végtag
pedig "gólyalábra" emlékeztet (24. ábra). Az érzészavar nem kifejezett.

24. ábra: Súlyos fokú distalis izomatrophia Charcot-Marie-Tooth betegségben

A HNPP (kompressziós neuropathiákra való hajlam) betegségben
szintén a PMP 22-es génben van a mutáció, de nem duplikáció, hanem
deléció. EMG-vel itt is generalisált demyelinisatios neuropathia
mutatható ki, azonban a klinikai kép teljesen különbözik. Ezen
betegeknél már kis külső nyomásra (pl. keresztbe tett láb által a n.
peroneusra gyakorolt nyomás) ideglaesio alakulhat ki, amely azonban
spontán hetek alatt regrediál.

Egyéb polyneuropathiák. A fenti csoportokba nem illeszthető
polyneuropathia a critical illness polyneuropathia, amely intenzív
osztályon kezelt, általában szeptikus, lélegeztetett, többszervi
elégtelenség szenvedő betegeknél alakul ki. Critical illness
polyneuropathia vagy myopathia az ilyen betegek kb. 70%-ánál
kialakul. Igen súlyos, generalisált izomatrophiával, tetraparesissel járó
sensomotoros axonalis polyneuropathiáról van szó, amely
megnehezítheti a beteg leszoktatását a lélegeztető gépről, ill.



rehabilitációját.

Megemlítendő még a coeliakia (gluténérzékenység), amely sensoros
polyneuropathiát okozhat és a sarcoidosis, amely klinikailag típusosan
mononeuropathia multiplex-et, ill. n. facialis paresist okozhat. Az
amyloidosis okozta polyneuropathia autonóm tünetekkel, ill. fokális
neuropathiákkal (pl. carpalis alagút szindróma) járhat.

Idiopathiás. A polyneuropathiák egy jelentős részénél (akár
40-50%-ban) részletes kivizsgálás ellenére sem derül ki az ok. Ez
különösen jellemző az idős korban kezdődő, lassan progrediáló,
sensoros túlsúlyú, krónikus axonalis polyneuropathiákra.

Etiológiailag nem jelent külön csoportot, de a diagnosztikai nehézség
miatt külön érdemes tárgyalni az ún. vékonyrost (‘small-fiber’)
neuropathiát. Vékonyrost neuropathiában csak a legkisebb átmérőjű,
myelinizált vagy nem myelinizált, tapintást, hőt és fájdalmat vezető (C
és Aδ) sensoros rostok betegszenek meg. Lehet a diabeteses neuropathia
bevezető stádiuma, ill. a csökkent glukóztolerancia (IGT) egyetlen
manifesztációja. Nem ritka továbbá az idiopathiás vékonyrost
neuropathia, amely jellemzően idősebb nőbetegeknél fordul elő. A
betegek a lábfejeken jelentkező égő fájdalomról, kellemetlen
zsibbadásról panaszkodnak. Mivel a vastagabb sensoros rostok,
valamint a szintén vastag motoros rostok nem érintettek, a vibráció és
mélyérzés megtartott, az ínreflexek is normális élénkségűek és nincsen
paresis, járászavar. Összességében tehát igen kevés eltérés észlelhető
fizikális vizsgálattal, ami megkérdőjelezheti az egyébként kifejezett
szubjektív panaszok organikus eredetét. Továbbá, az EMG is negatív,
mert ez csak a vastag rostokat képes vizsgálni.

A polyneuropathiák diagnózisa

A polyneuropathia diagnózisa egy komplex folyamat, amely az
anamnesztikus adatok, klinikai tünetek (a tünetek időbeli lefolyása,
eloszlása, rosttípusok érintettsége) és az elektrodiagnosztikai adatok
együttes értékelésén alapul.

Első lépés maga a polyneuropathia tényének objektív igazolása,
amely ENG-EMG vizsgálattal lehetséges. EMG-vel emellett
megállapítható, hogy axonalis vagy demyelinisatios polyneuropathiáról
van-e szó, sensoros vagy motoros érintettség mutatható ki, ill.
információt nyújt a folyamat krónikus vagy acut-subacut jellegéről. Az
EMG vizsgálat subklinikus polyneuropathiát is kimutathat, amikor még
nincs panasza a betegnek, azonban hajlamosító tényező kompressziós
mononeuropathiákra és alagút szindrómákra.

Következő lépés az ok felkutatása. Az előző fejezetben látható volt
dióhéjban, hogy igen nagyszámú betegség, tényező állhat a
polyneuropathia hátterében. Az etiológia keresésekor az összes
lehetséges ok irányában kutatni, ill. vizsgálatokat végezni természetesen
kivitelezhetetlen és értelmetlen is. A cél az, hogy a kivizsgálás
lehetséges irányait leszűkítsük. Ebben segítenek az alábbi szempontok.

Egy részletes anamnesis a legfontosabb támpont. Polyneuropathiát
okozó alapbetegségekre, munkahelyi körülményekre,
gyógyszerszedésre, családi előfordulásra kell külön rákérdezni. Fontos
továbbá a polyneuropathia lefolyása, klinikai megjelenése, valamint
annak ismerete, hogy axonalis vagy demyelinisatios jellegű (8.
táblázat).



8. táblázat: Demyelinisatios és axonalis polyneuropathiák

Kiegészítő vizsgálatok. A fent leírt tényezők figyelembe vételével ideális
esetben az etiológiai diagnózis már határozott irányvonalat vet.
Mindazonáltal rutin laborvizsgálatokat érdemes elvégezni, mint a
süllyedés, vércukor, vese és májfunkció, serum electrophoresis. Mivel
már csökkent glukóztolerancia (IGT) is okozhat polyneuropathiát
cukorterheléses vizsgálat legtöbbször javasolt, ha nincs más nyilvánvaló
ok és a tünetek megfelelnek diabeteses neuropathiának. A feltételezett
diagnózistól függően autoantitestek, szerológiai vizsgálatok,
toxikológiai vizsgálatok, B12 vitamin szint mérés jöhet még szóba.
Paraneoplasia gyanúja esetén tumorkeresést kell végezni.
Liquorvizsgálatot csak bizonyos polyneuropathiák gyanúja esetén
érdemes elvégezni. Emelkedett az összfehérje normális sejtszám mellett
Guillain-Barré szindrómában a 2. héttől, valamint CIDP-ben. Fontos
tudni, hogy diabeteses neuropathiában is lehet emelkedett összfehérje,
akár jelentős mértékű is. Pleocytosis észlelhető Lyme-kórban,
sarcoidosisban és HIV fertőzésben. N. suralis biopszia még ritkább
esetben merül fel, elsősorban vasculitis szövettani igazolására hasznos.
Genetikai vizsgálatot herediter neuropathia erős gyanújakor kell
végezni.

A polyneuropathiák kezelése

Legfontosabb az ok kezelése, ill. megszüntetése. Fontos szem előtt
tartani, hogy a kezelés során demyelinisatios polyneuropathiákban már
hetek múlva várható javulás, míg axonalis neuropathiákban, a laesio
súlyosságától függően hosszú hónapok, ill. akár 1-2 év múlva lehet csak
lemérni a kezelés hatásosságát.

Mivel a betegek egy jelentős hányadában a polyneuropathiát kiváltó ok
ismeretlen marad, nagy hangsúly fektetendő a tüneti kezelésre.
Elsősorban a ‘pozitív’ sensoros tünetek, a paraesthesiák és a
neuropáthiás fájdalom okoz jelentős szenvedést a betegeknek,
másodlagosan hangulat és alvászavarhoz is vezetve. A paraesthesiák és
a neuropáthiás fájdalom gyógyszeresen enyhíthető (3. táblázat).

Vitaminok. Széles körben elterjedt szokás, hogy bármilyen eredetű
neuropathiában nagy adag B1, ill. B12 vitamint adnak a betegnek.
Ezeknek a hatékonysága azonban csak valódi vitaminhiányos
állapotokban, mint alkoholizmus, felszívódási zavar, ill. malnutrició
esetén bizonyítható, ezért általános alkalmazásuk polyneuropathiában
nem támogatható.

Immuntherápia. A dysimmun polyneuropathiák közül a Guillain-Barré
szindróma, ill. a CIDP kezelésére plasmapheresis vagy immunglobulin
alkalmas. CIDP krónikus szteroid kezelésre is reagál, ill. hasonlóan
szteroid kezelést igényel a szisztémás vasculitisekben, kötőszöveti



betegségekben előforduló polyneuropathia.

Egyéb. Súlyos paresis esetén fontos a gyógytorna, az ízületek passzív
kimozgatása, a kontraktúrák megelőzése céljából. A beteg szteppelő
járását javítja a peroneus emelők alkalmazása. Érzéskiesés fennállásakor
(főként diabetesben) különösen fontos a láb bőrének gondos ápolása,
megfelelő cipő viselése, a sérülések megelőzése és a tartós külső
nyomás kerülése. Ezzel csökkenthető a trófikus fekélyek kialakulásának
és az amputációnak a kockázata.


