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Az előadás témája


 

A gyermekkori Basedow kór


 

Gyermekkori endokrin orbitopathia
általános jellemzői


 

Esetbemutatás-különleges eset



Basedow kór gyermekkorban


 

Prevalencia: 0,02%


 

5%-a az összes 
Basedowos esetnek


 

Lány/fiú
 

arány: 55:1:1


 

IncidencIncidenciaia
 

00,,8/1008/100
 

000000
 

eseteset//éévv


 

Legmagasabb incidencia: 10Legmagasabb incidencia: 10--15 15 ééves korbanves korban



A gyermekkori Basedow kór 
rizikófaktorai


 

PozitPozitíív v csalcsaláádi anamndi anamnééziszis


 

HLA B8HLA B8
 

ééss
 

HLA DR3HLA DR3
 

haplothaplotíípuspus


 

EgyEgyééb b autoimmunautoimmun
 

megbetegedmegbetegedééss


 

SzindrSzindróómmáákhoz tkhoz táársulrsulóó


 
Down (relatDown (relatíív v prevalencprevalenciaia

 
00,,7%)7%)



 
Turner Turner (relat(relatíív prevalencv prevalenciaia

 
1.7%)1.7%)



A gyermekkori endokrin orbitopathia 
jellemzői



 
Nagyon ritka

gyermekkori Basedow: 0,02%,
 

ennek 40%-a


 
Gyakoribb dohányzó

 
(!) gyerekeknél (70%)



 
Benignus, enyhe lefolyású

Tünetek:


 
Száraz szem



 
Enyhe exophthalmus



 
„scleral show”

 
alul



A gyermekkori endokrin orbitopathia 
kezelése


 

Konzervatív


 
Száraz szem kezelése



 
műkönny, gél, szemkenőcs

 „Wait and see”

 hormonstatus (T3, T4, TSH) 
rendezésével a tünetek kontrollálhatók 



Esetbemutatás


 

14 éves nigériai fiú-
 

szemorvos utalja 


 

Anamnézis


 
3 hónapja idegentestérzés, könnyezés mko


 

Heteroanamnézis (család)


 
„Mintha megnőttek volna a szemei”



 
Idegesebb, hyperaktív (Iskolaorvos-

 
ADHD?) 



 
Nem tud koncentrálni



 
Iskolai teljesítménye romlott



 
Izzad, remeg, alvászavarai vannak



Fényképek



 
3 hónappal korábban 

 
A vizsgálat időpontjában



Szemészeti status-1.


 
Visus 1,0/ 0,9



 
Hertel: 25 mm/29 mm (120mm alap)



 
Szemmozgások:  deficit (-1,0) 


 
felfele nézéskor (eleváció) és



 
oldalra nézéskor (abdukció)



 
Látótér: bal felső

 
nasalis quadránsban benyomat



 
Pupillareflex és színlátás: normál mko



 
Szemnyomás: 18/20 Hgmm (felfelé

 
nézés: 20/22)



Szemészeti status-2


 
Külső

 
megtekintés



 

Periorbitalis ödéma


 

Szemhéjduzzanat és 
retrakció



 

Lagophthalmus


 
Réslámpa


 

Conjunctiva belövellt 
az izmok felett



 

Carnuncula duzzadt


 

Enyhe chemosis


 

Száraz szem szindróma

Akut endokrin orbitopathia!!!

Th: műkönny, gél éjszakára



Endokrinológia



 
T4: 6,64ng/dl ↑↑↑



 
T3:

 
4,61ng/ml↑↑



 
TSH

 
<0,01↓↓↓



 
TRAK

 
(TSH-receptor

 
ellenes

 
antitest): 33,7 ↑↑↑↑



 
TPO (thyreoidális

 
peroxidáz) neg



 
thyreoglobulin: 278 ↑↑↑↑



 
Dg: Morbus Basedow

 Tachycardia



 
Th: Thiamazol 20mg, Inderal 3x1



Thiamazol terápia-
 

1 hét után



 
Hormonstatus
javulás


 

T3, T4 -
 

javult (feleződött)


 

TSH, TRAK-változatlan



 
Szemészeti status
progresszió!


 

Exopthalmus ↑↑


 

Hertel 27mm/29mm


 

V: 0,9 od↓, 1,0 os


 

LT, színlátás: idem



Képalkotó
 

eljárások



 
Ultrahang


 

megvastagodott 
szemizmok



 

SNI: 7,10/
 

6,88


 

standardizált 
Echo (Ossoinig)



 

Normálérték: 5,75


 

CT


 

megvastagodott 
szemizmok



 

kezdődő
n. opticus 
kompresszió!!! 
(CON) od

R L



Terápia: Immunszupresszió



 
Szteroid kezelés

Gyermekkori endokrin orbitopathiában
csak akkor

 
indokolt, ha az akut gyulladásos

 
tünetek



 
stagnálnak vagy



 
progrediálnak



 
a hormonstatus rendezése

 
ellenére is

(Gogakos
 

AI, Boboridis
 

K, Krassas
 

GE. 
Pediatric

 
aspects of Graves Orbitopathy. 

Pediatr
 

Endocrinol
 

Rev.
 

2010, 7 Suppl
 

2:
 

234-44.)



Szteroid kezelés-saját esetünk



 
Kezdés: a hormonstatus rendezése előtt



 
Indikációink:


 
optikuskompresszió

 
(CON) veszélye

 
od



 
luxatio bulbi, lagopthalmus, cornea-fekély 
veszélye os



 
Módja: intravénás, infúzió


 
hatásos 88%-ban (po 63%-ban)



 
kevesebb mellékhatás



 
Redukált Kahaly séma (6+6)


 
6 hétig, heti 1x 250 mg Urbasone

 
(Methyl-

 Prednisolon), majd


 
6 hétig, heti 1x 125 mg Urbasone

 
infúzió



Eredmények-iv. szteroid hatása
1) Az EOP progressziója megelőzhető
az ingadozó

 
hormonszintek ellenére

 
is 

(beállítás kezdeti időszaka).

2) Javulás: 


 

Visus 1,0/1,0


 

Hertel: 25mm/25,5mm


 

Látótér: teljes ou

3) Változatlan
Szemmozgások:
Abdukciós és elevációs deficit



Következtetés



 
Bár a gyermekkori endokrin orbitopathia általában 
enyhe lefolyású,



 
súlyos lefolyású, ún. „felnőtt típusú”, -immun-

 szupressziót igénylő-
 

malignus exopthalmus 
fiatabb korban

 
is

 
előfordulhat!
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Az előadás témája

		A gyermekkori Basedow kór





		Gyermekkori endokrin orbitopathia



	 általános jellemzői



		Esetbemutatás-különleges eset









Basedow kór gyermekkorban

		Prevalencia: 0,02% 





		5%-a az összes 



	Basedowos esetnek



		Lány/fiú arány: 5:1



		Incidencia 0,8/100 000 eset/év





		Legmagasabb incidencia: 10-15 éves korban







		









A gyermekkori Basedow kór rizikófaktorai

		Pozitív családi anamnézis



 

		HLA B8 és HLA DR3 haplotípus





		Egyéb autoimmun megbetegedés





		Szindrómákhoz társuló

		Down (relatív prevalencia 0,7%)

		Turner (relatív prevalencia 1.7%)

















A gyermekkori endokrin orbitopathia jellemzői

		Nagyon ritka



		gyermekkori Basedow: 0,02%, ennek 40%-a

		Gyakoribb dohányzó (!) gyerekeknél (70%)

		Benignus, enyhe lefolyású





Tünetek: 

		Száraz szem

		Enyhe exophthalmus

		„scleral show” alul









A gyermekkori endokrin orbitopathia kezelése

		Konzervatív

		Száraz szem kezelése

		műkönny, gél, szemkenőcs





		 „Wait and see”





		 hormonstatus (T3, T4, TSH) 



	rendezésével a  tünetek kontrollálhatók 







Esetbemutatás

		14 éves nigériai fiú- szemorvos utalja 





		Anamnézis 

		3 hónapja idegentestérzés, könnyezés mko



		Heteroanamnézis (család)

		„Mintha megnőttek volna a szemei”

		Idegesebb, hyperaktív (Iskolaorvos- ADHD?) 

		Nem tud koncentrálni

		Iskolai teljesítménye romlott

		Izzad, remeg, alvászavarai vannak



















Fényképek

		3 hónappal korábban



		A vizsgálat időpontjában









Szemészeti status-1.

		Visus 1,0/ 0,9



		Hertel: 25 mm/29 mm (120mm alap)



		Szemmozgások:  deficit (-1,0) 

		felfele nézéskor (eleváció) és

		oldalra nézéskor (abdukció)



		Látótér: bal felső nasalis quadránsban benyomat





		Pupillareflex és színlátás: normál mko



		Szemnyomás: 18/20 Hgmm (felfelé nézés: 20/22)









Szemészeti status-2

		Külső megtekintés

		Periorbitalis ödéma

		Szemhéjduzzanat és 



	retrakció

		Lagophthalmus

		Réslámpa

		Conjunctiva belövellt 



	az izmok felett

		Carnuncula duzzadt

		Enyhe chemosis

		Száraz szem szindróma



Akut endokrin orbitopathia!!!

Th: műkönny, gél éjszakára







Endokrinológia

		T4: 6,64ng/dl ↑↑↑

		T3: 4,61ng/ml↑↑

		TSH <0,01↓↓↓

		TRAK (TSH-receptor ellenes antitest): 33,7 ↑↑↑↑

		TPO (thyreoidális peroxidáz) neg

		thyreoglobulin: 278 ↑↑↑↑



		Dg: Morbus Basedow

  	Tachycardia



		Th: Thiamazol 20mg, Inderal 3x1









Thiamazol terápia- 1 hét után

		Hormonstatus



	javulás

		T3, T4 -  javult (feleződött)

		TSH, TRAK-változatlan





		Szemészeti status



     progresszió!

		Exopthalmus ↑↑

		Hertel  27mm/29mm

		V: 0,9 od↓, 1,0 os

		LT, színlátás: idem



 







Képalkotó eljárások

		Ultrahang

		megvastagodott szemizmok

		SNI: 7,10/ 6,88

		standardizált Echo (Ossoinig)

		Normálérték: 5,75



		CT

		megvastagodott szemizmok

		kezdődő



	n. opticus kompresszió!!! 

	(CON) od



R

L







Terápia: Immunszupresszió



		Szteroid kezelés



 

	Gyermekkori endokrin orbitopathiában

    	csak akkor indokolt, ha az akut gyulladásos tünetek



		stagnálnak vagy

		progrediálnak

		a hormonstatus rendezése ellenére is





		(Gogakos AI, Boboridis K, Krassas GE. 

		Pediatric aspects of Graves Orbitopathy. 

		Pediatr Endocrinol Rev. 2010, 7 Suppl 2: 234-44.) 

		









Szteroid kezelés-saját esetünk

		Kezdés: a hormonstatus rendezése előtt

		Indikációink:

		optikuskompresszió (CON) veszélye od

		luxatio bulbi, lagopthalmus, cornea-fekély veszélye os

		Módja: intravénás, infúzió 

		hatásos 88%-ban (po 63%-ban)

		kevesebb mellékhatás



		Redukált Kahaly séma (6+6)

		6 hétig, heti 1x 250 mg Urbasone (Methyl-Prednisolon), majd

		6 hétig, heti 1x 125 mg Urbasone infúzió



		









Eredmények-iv. szteroid hatása



1) Az EOP progressziója megelőzhető

az ingadozó hormonszintek ellenére is 

(beállítás kezdeti időszaka).



2) Javulás: 

		Visus 1,0/1,0

		Hertel: 25mm/25,5mm

		Látótér: teljes ou





3) Változatlan

Szemmozgások:

Abdukciós és elevációs deficit 









Következtetés



		Bár a gyermekkori endokrin orbitopathia általában enyhe lefolyású,

		súlyos lefolyású, ún. „felnőtt típusú”, -immun-szupressziót igénylő- malignus exopthalmus 



	fiatabb korban is előfordulhat!







