
Családi rejtély? 

2011-ben történt, hogy a tanító néni azzal küldte haza Berci öcsémet az iskolából, hogy 

mutassa meg a bal alsó lábszárát édesanyámnak, mert ő úgy látja mintha dagadt lenne. Miután 

édesanyám is szemügyre vette öcsém alsó végtagjait arra a következtetésre jutott, hogy nem a 

bal lába van bedagadva Bercinek, hanem a jobb lábszára kisebb a balnál. Ekkor kezdődött el a 

majd egy éves vizsgálatokra járás, miközben egyre bonyolultabb és ijesztőbb betegségek 

rémképei jelentek meg családunk életében. 

Gyermekorvos - ortopédia 

Anya elsőként a gyerekorvoshoz fordult, aki testvéremet elküldte az ortopédiára. Itt 

megmérték Berci mindkét lábának hosszát, egyes helyeken (boka, térd alatt, térd felett, 

combnál) kerületét, s megbizonyosodtak arról, hogy valóban a lábak méretbeli különbségéről 

van szó.  

Újabb vizsgálatokat tűzött ki az orvos annak érdekében, hogy kiderüljön fennáll-e 

valamilyen betegség. Kapott beutalót vérvizsgálatra, elküldte neurológushoz és angiológushoz 

is, gondolván arra, hogy idegi, illetve érrendszeri oka is lehetnek a jelenségnek.  

Vérvizsgálat 

A vér fontos szerepet játszik szervezetünkben, éppen ezért megfelelő vizsgálati mód-

szerekkel sok betegség kimutatható a vérképből. A vizsgálatot vérvétel előzi meg, amivel a 

páciensből leveszik a szükséges vér mennyiségét. A pontos adatok kimutatásához a páciens-

nek éhgyomorral kell érkeznie a vérvétel helyszínére, a nővér felhelyez egy gumiszalagot az 

alany felkarjára, hogy a vénák megteljenek vérrel, megkeresik a megfelelő vénát, majd lefer-

tőtlenítik a szúrás helyét. A speciális vérvételi tűt beleszúrják a megfelelő vénába. A különbö-

ző vizsgálatokhoz különböző zárt vérvételi rendszerű vákuum csöveket használnak (lényegi 

eltérés a méretükben és a bennük lévő véralvadásgátló szerekben van) 

Nekünk rendkívül részletes leletek álltak rendelkezésünkre (például: vércukorszint, hemoglo-

bin, hematokrit, fehérvérsejt); ezekből szeretném ismertetni azokat, amelyek a mi esetünkben 

fontos szerepet játszhattak: 

Westergren vizsgálat (vérsejtsüllyedés): Felhívja a figyelmet a szervezetben zajló kóros fo-

lyamatokra, vagy egy betegség állapotára. A vizsgálat elvégzése indokolt, ha fertőzés, gyulla-

dás vagy tumor gyanúja áll fenn. Gyulladás esetén (a kevesebb 15 mm/óra normál értéknél) 

magasabbat mutat. A vizsgálat során a vért vékony függőlegesen álló csövekbe vezetik, majd 

egy óra elteltével megmérik az időközben kivált vérplazmát. A mi esetünkben ez az érték 5 



mm/óra volt - ez normál értéken alulinak tűnhet, de ennek jelentősége kisebb -, tehát a rendel-

lenesség hátterében nem ez az ok áll. 

Kreatin-kináz érték: A vizsgálatot végző orvosnak szüksége volt a vér kreatin-kináz szintjé-

re, hogy az izomsorvadás lehetőségét alapvetően kizárja. A kreatin-kináz egy fehérje termé-

szetű enzim, ami a sejtek energiatermeléséért felelős. Az enzimnek három típusa van, melyek 

a szívizomban (CK-MB), a vázizomban (CK-MM), és az idegszövetben (CK-BB) találhatók, 

tehát ezen adatok külön való vizsgálatából következtethetünk: szívizom-gyulladásra, szívin-

farktusra, izomsorvadásra vagy izomgyulladásra.  

A mi esetünkben ez 167 UI/liter
*
 volt (a referencia tartomány 0-190 UI, ha túlműködést ta-

pasztaltunk volna, akkor további genetikai vizsgálatokat kellett volna elvégezni. 

 

Vizeletvizsgálat 

Gondolhatnánk hogy egy ilyen rendellenesség esetében miért küldik az em-

bert vizeletvizsgálatra, de  egy részletes leletből sok betegség kimutatható. A vizsgá-

lat során számos adatot kimutattak (vizelet UBG, vizelet aceton, vizelet vörösvértest), 

ezek mind a normál értékeken belülre estek, tehát jelentős részük számunkra ha-

szontalan, ugyanakkor volt, ami fényt deríthetett volna a lehetséges betegségre.  Ezt 

szeretném ismertetni: 

Vizelet pH: A normál érték 5-7 között mozog, a túl alacsony pH azonban ve-

szélyes, mert kivonja az ingerületátvitelhez nélkülözhetetlen ionokat, ami szív és 

izom fájdalmat idézhet elő. Bercinél ez teljesen normális volt, tehát most sem derült 

ki, hogy mi is a probléma oka. 

 

Neurológus 

A neurológus különböző módszerek segítségével megvizsgálta testvéremet. Megnézte a 

bőrét, megfigyelte izmainak működését: képes-e különböző testhelyzetek felvételére, 

megtartására (mérlegállás, malmozás, biciklizés, vakjárás, fél lábon ugrálás).  

Megkérte álljon egyenesen (egyenes állás, izomtónus, egyensúlyérzék vizsgálata). 

Különböző célkísérleteket végeztetett vele (pontosan nyúl tányérért, orr megérintése csukott 

szemmel, sarok térdre helyezése).  

Elvégezte a Romberg-tesztet (beteg csukott szemmel, összezárt lábbal egyenesen áll. 

Mit mutat ki? Enyhe szédülésnél csak ingadozik, súlyosabb labirintus szerv sérülése esetén a 

beteg oldal felé dől.) és a nehezített Romberg-tesztet is (a beteg egymás elé tett lábbal áll 

                                                 
*
 nemzetközi egység)/liter 



mintha gerendán állna). Megvizsgálta, hogy érzékel-e kisebb fájdalmat, tudatában van-e 

annak, ha megérintik, vagy ha megsérül.  

Neurológus véleménye: tiszta tudat, alakilag ép, gerinc külsőleg ép, bőrén kóros eltérés 

nincs, szemrés egyenlő nagyságú, szabad szemmozgás, szabad fejmozgás, nyelv középen, 

hallás rendben, fibrillatió nem észlelhető. 

Önállóan biztonságban jár. 

A Bal alsó végtag lábszártól felfelé Gracilisabb, A felső végtagokban méretkülönbség 

nem tapasztalható. 

Miután nem talált semmi betegségre utaló jelet a neurológus előjegyeztette öcsémet 

MRI vizsgálatra. A vizsgálatokra Székesfehérváron került sor: 

1. Agykoponya és gerinc natív
†
 MR vizsgálata 

2. Gerinc natív vizsgálat 

3. MR angiográfia, kontrasztanyag beadása nélkül 

MRI  

MRI (Magnetic Resonance Imaging) a mágneses rezonanciával történő képalkotást 

jelenti. 

Isidor Isaac Rabi 1938(1944) Felic Bloch és Edward Mills Purcell (1952) Nóbel Díjat 

kapott a technika feltalálásáért. 

Az eljárás alapja az atommagok többletenergiához juttatása, majd ennek a 

többletenergia leadásának a feldolgozása és ebből való képalkotás: kétdimenziós szeletképek 

“gyors” sorozatának előállítása. Az MRI képalkotás több szempontból jobb, mint a röntgen, 

CT például bármely tetszőleges síkban képes képalkotásra és a lágy szövetekről is jobb képet 

készít és nincs káros hatása a szervezetre mint a röntgen sugaraknak. Az előnyösebb 

tulajdonságai miatt ma már széleskörű használata elterjedt az orvostudományban.  

A vizsgálat folyamán erős mágneses térbe helyezik a vizsgált testrészt, mely a páratlan 

protonszámú hidrogén atomok forgástengelyét megbillenti, és mialatt ezek visszaállnak az 

eredeti pályájukra kisugározzák a kapott energiát. A készülék valójában ezt az energiát képes 

mérni, értelmezni, és végül képet alkotni a kapott adatokból. 

Ezeket a visszasugárzott energiákat apró, milliméter nagyságú téglatestek érzékelik. Ettől az 

apró téglatestekben folyó áramtól hangos az MRI készülék működés közben. A három féle 

képalkotás 2 paraméterrel jellemezhető: a T1 és T2 a relaxációs idővel és a proton 

sűrűségével. 

                                                 
†
 A natív vizsgálat kontrasztanyag adása nélkül készült CT vagy MRI vizsgálat 

 



Ezek alapján készíthetők a T1-súlyozott, T2-súlyozott és protonintenzitású képek. 

Ezek a képek a különböző befolyásoló paraméterek (hőmérséklet, véráramlás, szöveti 

diffúzió). A T1-súlyozású képek részlet gazdagok és a zsír, liquor, szürkeállomány és 

fehérállomány jól elkülöníthető. A T2-súlyozású képekben a liquor erős kontrasztot, a szürke 

sötétet, míg a fehér világosabb kontrasztot ad. A protonintenzitású képek jól használhatok a 

vizek elkülönítésére, így fontos szerepet játszik a diagnosztikában. 

A vizsgálat után az MRI felvételeket mi is megkaptuk CD-n. Ezeket a felvételeket 

majd a prezentáció folyamán megmutatom. A vizsgáló orvos a leletek alapján egészségesnek 

találta testvéremet és nem tudta megmagyarázni az eltérés okát. Egyedüli problémát abban 

látták, hogy Berci egyik agyféltekéje kisebb méretű. A bal fali lebenyben kéregalatti 

helyzetben 2-3mm nagyságú góc (érhez tartozó lésio) figyelhető meg. Az érvizsgálat alapján 

úgy gondolják valamiféle érelzáródás lehetett ennek a fejlődésnek az oka, de működésbeli 

rendellenességet egyik vizsgálat esetében sem tapasztaltak.  

Rejtély? 

Testvérem végtagjainak eltérése azóta csökkent, továbbra is sportol, zongorázik.  

Időközben kiderült, hogy az én testfelépítésem is eléggé féloldalas, a Berci és én az 

édesapánkra hasonlítunk, valószínűleg genetikai okai lehetnek az eltérésnek, ugyanis 

bátyánknál (ő az édesanyánkra hasonlít jobban) ez az eltérés nem figyelhető meg. 

 

Felhasznált irodalom: 

http://www.szedulesklinika.hu/main.php?pMenu=egyensuly 

www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/neur/oktatas/Neurologia_jegyzet.pdf 

http://www.hazipatika.com/laboreredmenyek/ 

http://semmelweis.hu/biokemia/files/2014/01/HU_gya_KREATINKINAZ.pdf 

http://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/izomdisztrofia/34 

 

 

http://www.szedulesklinika.hu/main.php?pMenu=egyensuly
http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/neur/oktatas/Neurologia_jegyzet.pdf
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hazipatika.com%2Fbetegsegek_a_z%2Fizomdisztrofia%2F34&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3OqrggmQifgQn8CBdig2Fhrnz2A

