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BEVEZETÉS

Kagyarországon az értelmi fogyatékosok gyakorisága az el
múlt 23 évben 4,4-szeresére emelkedett. Jelenleg hazánkban az 

iskolás kozni gyermekek 3,2 - 3,3 $-a értelmi fogyatékosság miatt 
általános iskolában nem képezhető. így az értelmi fogyatékosok 

komoly közegészségügyi és pedagógiai problémát jelentenek. Kór
eredetük feltárása, korai diagnosztizálásuk, specifikus gondozá
suk, de méginkább megelőzésük ezért sürgető feladat. Ez indokol
ja a szellemi defectusban és statikai retardatióban szenvedők 

körében célzott szűrővizsgálatok elvégzését anyagcsere-, tárolá
si betegségek irányába.

A aucоpolysaccharidовisok egyes typusai változó mértékű 

szellemi defectussal, törpeséggel stb. járnak. lehetséges, hogy 

hazánkban egyike a leggyakoribb enzymdefeetusoknak. A Elslétai 
Etí. Gyermekotthonban a két ismert aucopolysaeeharidosisos bete
gen kívül 7 esetben találtunk kóros glyeesarainoglyoan-üritést. 

Mucopolysaecharidosisos betegek valószínűleg nagy számban talál
hatók a gyertneknexirológiai, -eardiológiai, -orthomédiai, -en- 

docrin szakrendelések, osztályok betegei között. Valószínű az 

is, hogy glycosaninoglyeaa-ürités nélküli, klinikailag némileg 

hasonló raktárbetegségformák, igy a mucolipidosisok is növelni 
fogjál: a lysosomalis betegségek számát.

A glyeosaminoglycan anyagcsere zavara számos Ismert ere
detű betegségben is kimutatható, pl* ehondrodystrophia foetalis, 

osteogenesis imperfecta, rheumatoid arthritis és más gyulladá
sos kötőszöveti betegségekben. Ezért terjesztettem ki vizsgála
taimat erre s területre is.
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2* IívsoBoiaália tárolási betegségek 

2.1. bvaosot-iák

A lysosomák átlagban 0,2 - 0,5 u * 200-500 am nagyságú, több

nyire gömbölyded alakú képletek, amelyeket unit membrán határol és 

állományukat finomssemeeée elektrondenz anyag alkotja.

A lysosomáknak primer és seoundaer formáit különítik el /36/. 

Primer lyeosomáknak tekintik az emlősök neutrofil, eosinofil leu- 

kccytálban ás a macrophagokban talált granulumoket. A seoundaer 

lyaoeomák a primer lyeosomáknak a sejtek különböző eredetű vacuolu- 

naival, sejtf ortnációival való fusiójábcl származnak. Eredetük kap

csolatos lehet endoeytosissal, phagoeytosissal és pinocytosissal, 

de keletkezhetnek a Cytoplasma localis alterafciója révén is. A 

seoundaer lysosomálc között elkülöníthetők:

1. phagolysosoroa

2. cytolysosoma vagy autophag vacuolue

3. residualis test

4. vitatott a multivesioularis testeoskélc hovatartozása.

2.1.1. A lysosoaák eredete, képződése

A lysosonélis enzymek, mint proteinek a rlbosomák és a durva 

felszinü endoplasmas reticulum közreműködésével képződnek és az 

endоplasmas reticulum révén trauspostálódnak a Golgi zónába. Bi

zonyos transformatio után a Golgi zónából lefüződő enzymtartalau 

vesiculuaok primer lysosoaáknak tekinthetők. Egyes vélemények 

szerint ezek lefüződése már az endoplasraas reticulum szintjén is 

bekövetkezhet /1. ábra/ /51/.
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2.1.2. A lysosomák fuactlói

A lysosoaák sejtfiziológiai szerepét enzyatartaluul: ismere

tében érthetjük meg* A lysosomákban eddig kikutatott enzymeket 

az I. táblázat ismerteti /36/.

I* táblázat. A lysosomákban kiiiutatott enzymek ез

substi^atuoaik

SubstratumokEnzymek

pbosphat esterekSavanyú phosphatase

Savanyu ribonuclease
nufcleinsavak

Savanyu desoxyriboauelease

Savanyú protease /Cathepsin В/ 

Phosphoprotein-phosphatase, collagenase
proteidek

ß -Galaetosidase 

-Galaetosidase

lí-acetyl^fl -B-glycosaninidase

^ -glucuronidase 

< -D-aarmosidase 

=<-L-fucosidase 

oC -B-glueosidase 

ß -glueosidase 

hyaluronidase

glytosidok

glyfco saninoglykánok

glykosidok

glyfcósaminoglyfcánok
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I, táblázat folytatása

Епзуиек Substra tunok

Sialida.se

«/-L-idur о >i i cia s e *; ?

Idurormt sulphatase

Arylsulphatase А, В fenolsulphat.
monoesterek

lipidekSavanyu lipase

Phospholipase phosphatidok

Phosphatid savanyu phosphatase
—

hen specifikus esterázok különböző ester-

kötések
... _

baktériumok sejtfalIysozim

komponensei

A lysosomák, különösen azok seeundaer formái - mind morfo

lógiailag, mind enzyntartalnukat illetően - meglehetősen hetero

gének ugyanazon sejten belül is. Az I. táblázatból kiderül, hogy 

a lysosotaák tartalmazzák mindazokat az enzyneket, amelyek az élő 

anyag különböző komponenseinek lebontásához szükségesek. A gaz

dag enzyntartalcnból következik, hogy a lysósénak a katabolikus 

anyagcsere folyamatok egész soráért felelősek. Bz a rendszer a 

celluláris jelenségek egész sorában involvált. A lysosonalis 

funktlók 4 fő csoportja /36/:

1. A halott sejtek autolysise

2. Élő sejtek konstituenseinek destrufctiója, leépítése, 

elemésztése
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II. táblásat folytatása

In vitro In vivo

C-vitauin

pfaytohaeoagglutinin
4 :V

thyroxin

protaminsulphat

streptoayein sulphat

A lysosona membránokat stabilisaid ágensok

In vitro In vivo

cortieor. és analógjaicortisol

eortison coloroguin

seruaifaotorok autoliatnuni-oholestérin

tásban

tolerancia endotoxin iránt

gangliosidok /központi 

idegrendszerben/

chlorGg«in 

antihiataminok

3aii«ylát ok

•hXorpromazin

3-vitaain

serua factor ok autóimmunitásban

beta-aefc&son

prodnison

alacsony hőuérséklet
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2.2 A lysoeomák szerere különböző betegségek pathogenesisében

2.2.1. Hyeoso1. tails tárolási betegségek /61/

A lysosomalis -tárolási betegségek az intralycosomalis 

anyagiéboutás zavara következtében, jönnek létre. A lysosonalis 

makromolekulák lebontási zavarának oka enzymdefektus. Kormái 

körülmények között a makromolekulák аз egymás után működe hyd- 

rolázok hatására fokozatosan lebomlanak. Ha hiányzik egy епауш, 

a lebontás azon a ponton leáll. A nagyméretű molekulatöredékek 

tárolása különböző tárolási betegségek kialakulásához vezet, 

ezek a sthingollpidosisok, muee polysaccharIdоsia ok /a továbbiak

ban. МРБВ/ /5/, glykoproteinosisok /lásd III. táblázat/ /2, 32, 

33, 34, 61, 63/.

III. táblázat. Heterogivkanoaisok és aphimolloidosisok

öröklés
menet

A tárolt
anyagMegnevezés Megjegyzés3nzymdeiektus

15 PSD IH 
/И. Hurler/

о/ -L-iduronidase dermatan-
SO*, hepa- 

ran-SO^

több fórra
lehetséges

MPSD IS
/Ы. Scheie/

dernatau-
SO4, /he
paran SO4/

AB

IXPSD III/S AH«

MPSD II
A • Hunter/

Iduronat-sulpha
tase

heparan- 
SC4,/o.er- 
natan SO4/

Z-ehron,
AH

Ятс-Ш-а

heparan-MPSD ШД 
/Sanfilíppo/

Sulpbaoat sulpha
tase ARSO4
o< -lí-acetyl-D- 
glueosaainidase

vMPSD IUB AH

Ae-C oA j o<-glue os- 
am in-Ií -ac e t у 1- 
transferase

MPSD IIIC n AB

i
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in. táblásat folytatása

—
A1 tárolt üröklés- 

anyag menetKeg&evezés MegjegyzésAnzymáefektus

lí-acety 1-gluc os- 
amln-6-ü-ßulpha- 
ts,se

MPSD IIID heparan- AR
SO4

MPSD IVA
/Morquio/

Ы-acety 1-galac- 
t osaain-б-S-sul
phatase
a -gáláétosidase

több formája 
lehetséges

keratan-
Sű4*ehőndroi- 
tin SO.

AR

4
MPSD VI /’ a- N-acetyl-hexos- dermatan- 
roteaux-Laorjf' a. -in-4—o-milpíiaj. SO^

enyhe és súlyos 
formák

AR

tase

MPSD VII 3 -glucuronidase ohondroi-
tin-SO.,
heparan-

AE I különböző le
folyású formák

SOI
■Ä'i.-osidori" - .atu.oí'idasG különböző 

ty inas ok?
Oligosacc
harid

AR

Puaosidosis -L-íacosidaee oligcoaee-
harid

AB legalább 
2 typus

AspartyIglu- 
©esaminuria

aspartylglueos- 
atainidase

asp&rtyl-
glucossnin

AR

Sails korai csecsemő 
és késői foraáls

? Oligosacc
harid

oC -IT-aeetyl-neu- 
raainidase

legalább 3 
typusa van

Sialidosis 
A'iucolipi- 
dosis I./

Oligosacc
harid

AB

Gal/üeur. Säu» 
colipidoeis

? Oligosacc
harid

2 forma

UDP-K-acetyl-
glucosanin-1-
P-transferase

Oligosacc
harid

Mucolipido
sis II.

AR

IT-aeetyl-^ -D- 
gluc eeamfnidAse?

Mucolipido
sis Ш.

GAG AR

Gangliosid-spe- 
cifikus neura
minidase

gaagliosidMucolipido
sis IV.

<Г\■

AP
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in. táblásat folytatása

Megnővesás öröklés
menet

Snzymdefektus A tárolt 
anyag

Megjegyzés

QT_.-Gangli
osidosis

^j-galactosi- G, -gang-
llösid
keratan-

legalább 
3 typue

AH
e

*>4
GIá2“GaűS osfdosis
/•Tay-SacliB,
Sandhoíf/

Heűcosaainida- 
se A# Б

li- 0, 3t AB és 
ciás forrnák

G»-p-gang-
liösid,
glyíopro-
tein

AH

^--Gangli
osidosis

G?rI--K-acetyl- 
gfiűtaetosami- 
nyl-transfe- 
ra EG?

G, ^-gangli- 

osid

6 typus ismeriMetachro.iat,
Leukodyst-
ropliia

Cerebrosid-
sulphatase

AHcerebrosid-
SO4

Ш. Gaucher glue oc er ob- 
rosid

Glucocei*eb-
rosidase

AH

M. Nieoanü- 
Piek

sphingomye-Sphingooye-
linase

AR legalább
5 typuelia

И. Pabry
/Anderson-
Pabry/

©(.-B-galaoto-
sidase

trihexosyl-
corauid

X-chrou»

ivi. Krabbe Galaetosyl- 
eeramid- - 
galaetosidase

galactosyl-- AR 
ceramid

2 typue

Ы* Barber Ceramidase ceratmid

Hogyan jönnek létre ezek a betegségek?

A lysosonalis enzym más proteinekkel együtt az endoplasuas 

tiaulumban szIntetizálódik, majd a Golgi zónában helyezkedik/ el. 

A 2. ábra bejutatja a lysosoraalis enzym intraeellularis trans

port ját a rögös endoplasnas reticulum /SER/-ból a legközelebbi
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vesieulunba /pv/, onnét a Golgi zóna ©is majd trans részébe.

A dyataliB vesiculumból /dv/ további transport történtté a ly бо

бо, л ába, GJJRL « Gelgival íusionált endoplasmas retioulum, arnely- 

bői a lysosoma képződik.

hulflc.4 S2.

COU.& I ^си ÍV

Z • <\(ohOK . /

2. ábra. A lysosomalis onzym Intracellularis trans

port ja a RER-ből a lysosomába.

A nem lyeoscmalis proteint a Golgi zóna ’’kizsilipeli" és 

elhagyja a sejtet* Azonban hogyan tesz különbséget a sejt a 

proteinek között, és hogyan dönti el, hogy a sejt lysosoaáiba 

melyek trans port álé djanak? A lysosomalis enzym szénhidrát ol

dallánca a jelentős ebből a szempontból. A mucolipidosis II. 

példáján bemutatva az oldalién© kiemelkedő része a uanaose-6- 

phosphat. A 3* ábra a lysosomalis proenzya modellt mutatja be.



- 13 -

melynek molekulasúlya nagyobb, mint as ensymé. Az oldallá*», a

rnannose-6-ph© sphat "felismerési jeleként szerepel, eszel együtt

transportálódik a proensytr. a lyscsomába, ahol a proenzyc enzymraé

alakul át /61/.

p»-oem.i*r» Mi 3&Ц.ООО

Mi - S*i .000
'

yv»c»i>-l<e.r J 's

-JL *^QhnO-

i_il -inti -
' receptor

3- ctirq

3. ábra. Eysosoaalis proenzym modell \

Eszel a manaose-6-phosphat tartalmú oldallánccal kötődik 

az ©nzya a Golgi zóna membrán-receptoraihoz. A Golgi zóna "trans" 

distalis részétől kezdődően befűződik és a lysosotaalis enzyabu- 

rokhoz tapad. Ott proteiarészek kapcsolódnak az enzyshez.

A transporthoz receptorok szükségesek, melyek valószínűleg a 

seátfslezinen találhatók.

A mucolipidosis U-ben a hiányzó enzya az !í-acetyl-glu©oe- 

amin-l-phospho-transferase. Ez egyébként a Golgi zónában talál-
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bat6 és a mannose maradékok phosphorilálésára szolgál. Hiánya 

eseten паи megy végig a szokásos folyamat, a mannose raaradékok 

phosphor Hálása elmarad. Ez az anyagcserezavar okozza a mucoli

pidosis II és Hl-at. A folyamat a következő:

UDp-IÍ-acetyl-glueosamin. + narmose j: Receptor

I transferase

HkP + lí-acetyl-glucosatiíin-l-P-6-r.5annose: j Receptor

1 V
lí-acetyl-glucosamin + P-6-mannose:: Receptor 

Hiányzó enzyra « UDP-IJ-acetyl-glueosanin-phospho-transferase

A lysosouák megtelnek meg nem emésztett anyaggal, mely ezen 

betegségek jellemzője a histologiai vizsgálat során* A tárolt 

anyag megjelenik a test folyadékterében, mindenekelőtt a vizelet

ben és ez diagnosztikus értékű* A tároló szervek a máj, lép és a 

szív. A glyfcóaaninoglykánok /a továbbiakban GAG/ lerakódnak a 

bőr- és kötőszövetekben, valamint alkalomszerűen a szaruhártyá- 

baa is, amely cornea homályhoz vezet.

2*2.1.1. A GAG vegyülő tok kémiája

Emlősökben a fibroblastok /vagy speciális származékai/ fe

lelősek a kötőszövetekben /collagen rostokban/ a GAG biosynthe- 

siséért. Két, kémiailag és morfológiailag különböző rost talál

ható a kötőszövetekben, a collagen és alastin.

A collagen a többi fehérjével szemben hidroxy-prolint és 

liidroxy-lysint tartalmaz. A fehérjerészen kivül a collagen szén-
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hidrátotf glucosaminból és galaetosaminbol felépülő MPS-t is 

tartalma», A szénhidrátrész a hidroxy-lysin OH-csoporijához 

kapcsolódik I

A savas r.iucо p© lysaocharidok /a továbbiakban GAG/ kocsonyás, 

sikos anyagok /intercellularis '•kenőanyagok*'/ rugalmas kötőanya

gaként szerepelnek. Általánosan elterjedt a D-gluouronsav és H- 

ac@tyl-D-glueesaain dieaecharid blokkból polynerizálódott hyalix-

ronsav. a gerincesek extracelluláris kötőszöveti anyagainak 

alapanyaga /20/. Megtalálható a sejthártyákban, izületi folya

dékban, a szem osarnokvizében és máshol is /4, ábra/.

Relative a^ysaerü makromolekula, melynek molekulasúlya 

8x10* és 1x10** között változik. Megoszlanak a nézetek a hyalu- 

ronsav-protein kötést illetően. Hamerman szerint a hyaluronsav- 

protein kötés glykopeptid láncos keresztül jön létre, amely glu- 

eoset és galaetoset tartalmaz /27/. V/ardi és mtsai szerint a kö

tés arabinoset tartalmaz /73/. A hyaluronsav monosaocharid egy.
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eégei fi l->3 kötéssel, a disaeeharidokyó 1—^4 kötéssel kapcsolód

nak, igу a lineáris polymer polysaecharid változóyf l-*3 és^ 1-^4 

kötéseket tartalmaz /55/* A hyaluronsav oldata igen viscosus.

A glrcosidkötéeeket a hyaluronidas© enzya hydrolizál^a.

■
COOH

OíCh£K=>1
Ä4 WH I jjH

CHbOH

г̂ D-cj)mWu-
© L J.D-^мкмюй- 

Jd v N/-o»<-«.ti|-0-
Cjl^kél. - 

ClniiK)

irons«* v
|V/—Cíoe/fci I - 
D- cjl«-t kot- 

CI ►'linк í<* / и у-o ю I cd ei г.8®fi-О|1ч1<м1«в1о{о1в1. / 1лián^oi .£>Woi.l.Oi at MPJ v,l -Ь/

Ц • obira I HialaronjcW ] 1'

«

A hyaluronsathos hasonló felépítésű extracellular!» kötő- és 

seátháarkyaanyag a cíiondroitin. amely D-glueuronsav és R-acetyl-D- 

galactosasain disaccharid blokkból polyaerizált pclyaaccbarid /20/. 

Szabad állapotban kis menny is égben fordul elő, de sulplaat -a st er ei, 

a ehoncLrcitln 4/6 sulpbat

kötőszöveti elemek alkotórészei gerincesekben /5. ábra/.

a porcok, csontok, szaruhártya és más

Feltűnő heterogenitás tapasztalható a chondroitin-sulphatok 

sülphat tartalma és lánehosaza között*
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Néhány disaccharid egységről hiánysík a sulphat, mások a 

hexosamin 4 és 6 helyén vagy a glucuronsav 2 és 3 szénatomján 

is sulphatot tartalmaznak*

Körner irta le először, hogy a chondroitin-sulphatok pro

teinhez kapcsolódna!-: /39/* Shatton és Schubert chcndromueopro- 

tsint állítottak elő porcból és leírták, hogy a polysaceharid 

láncok és a protein között kovalens kötés van /64/*

4 szénbjrdx-at-pr ötéin kötés természetét vizsgálva JSuir elő

zetesen proteolyfcieue enzymekkel kezelte a ehoudroitin-4-sul

phat ot, melynek hydrolysatumában túlnyomórészt serin maradékok 

voltak /40/* Ezt követően Hódén és mtsai megvizsgálták néhány 

Bíi£ és hozzájuk kapcsolódó proteinek láncszerkezet át /54/*

A ehoadróitin-4-sulphat, deruatan-sulphat, heparan-aulphat és 

hepar-in-polysaecharid láncok trisaecharid galactosyl-galactosyl-
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xylose kötésen keresztül kapcsoltídnak a serin molekulák hydroxy 1 

csoportjaihoz*

A dermatan-sulphat abban különbözik a ohondrcitin-4/6-eul- 

phatoktól, hogy benne a domináló urcnsav az L-iduronsav, bár D- 

glueuronsav is van benne változó mennyiségben. A glyeosid láncok 

ugyanolyan helyzetűek és configurstiójuak, mint a chondroitin- 

aulphatokban /mivel az iduronsav L-configuratióju, az iduronosyl 

kötés «K-helyzetit/. л dermatan-sulphat sulphat/hexosamin aránya 

^1 mind a normál, mind a Hurler ayndromds szövetekben. A sül*» 

phat kötődhet uronsavhoz és lí-aeetyl-B-galacto3aminhos is /6. 

ábra dermatan-sulpiiafc ismétlődő disaecharí.d egységei/.

■~,r
4)<s>-%°3 ««H '• i-oH

.“»И

Ф é é ^ Kií
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L -ío<4 - 
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A keraian-snlpliatra molekuláris heterogenitás jellemző. A po- 

lyseecharid ismétlődő H-acetyl-glucosamin és galactoseból álló di- 

saceharid egységei elsősorban nem uronsavakhoz kapcsolódnak /7« áb

ra/, A sulpha 11 art aIna változó, A galactose és IT-aoatyl-glucoea in 

б-os szénatomján est érkötési! sulphate söpört var. jelen.

©
I

Mí,°5

D - «)*»)<»

cjImW-ÍxQ—><■*■» - 
-6-Sulfit

cjl'-«UÓl.C4*».ÍK
ViMlpSt

-6- U4Í-£«t
(&) yö-^CuUl<+0\í<J«t.

4<ábr<* ke.»-oitc»tn - SLul-f-<*Í

Legalább két typusu keratansulphat lemért* a keratan-sul- 

phat I. a corneában, a ke rat a n- eu 1 phat II. a csontszövetekben.

A aonosaccharidok elsősorban* mannose, fucose, sziálsav és II- 

aeetyl-gaXactosamin, az utóbbi csak a keratan-sulphat Il-r© jel

lemző. Keratan-sulphatot ürítenek a Morquio-syndroraás betegek, 

és keratan-sulphathoz hasonló anyagok találhatók a G^-ganglio- 

sidosls syndromá3 betegek vizeletébe*? és szöveteiben is.
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A corneában található keratan-sulphat-protein kötés N-ace-

tyl-glucosamin és asparagin között létrejövő K-glycosid kötésen 

keresztül valósul meg, amely a glycoproteinekre jellemző /6/.

A csontszövetben megtalálható к arat aa-sulphat-pr ot ein kötés vi

szont - legalábbis részben - a serin és threoain hydroxyl«csö

pört jain keresztül jön létre.

A heparin 04 1—kötésekkel kapcsolódó D-glueuronsav és 

D-glucosamin blekkpolymerjének tekinthető, de L-iduronsav is ta

lálható benne /11/. A heparin sulphat-tartalma változó. A sulphat 

csoportok a gluecsamin б-os szénatomjához kötődnek, de megtalál

sz énatomján és az uronsav 2-es szénatomján 

is. A heparin neglialálható a tüdőben, májban és a nagy artériák 

falában. Therapiásan alvadásgátlásra alkalmazzák.

A heparAn—sulphat structuralis jellemzőit illetően sokban 

hasonlít a heparinhoz. Monosacchaz’idjai D-glucosanin, D-glueuron- 

sav és L-iduronsav. A heparan-sulphat olyan vegyület-családot je

lent, ahol az össz. sulphat mennyisége változó, és változik az 

N-sulpfcatált glueosanin/U-aeetylezett glueosamin aránya /8. ábra/, 

A sulphatált GAG-ok kovalens kötéssel kapcsolódnak a pro

teinhez. Bár a protein kötés természete ismert, a protein-poly- 

eaccharid molekulaszerkesetének más aspeetusai még nem teljesen 

feltártak.

hatók a hexosamin 3

■
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2. először a protein syntheiíizálódik, majd ezt követi a szén- 

hydrat sinthesiee?

3. először synthetizálódik«*e a szénhydrat, majd ezt követi a 

protein synthesise?

A kéi'dée eldőlt, először a protein Bynthetizálódik, és ezt követi 

a szénhydrat synthesise /60/,

ч

UOP-lcW/)йог3-*]«!
UDP- <jíc bl/?

7 vb____

-C-P

vi
F-é-P

t

UOP-X^I
CjKoos c. —

A
j 1d|cN-C-P

1 ' -^ir т^-счр -><jIo-m^-4-p->1udp-<íícN^
UOI°-|ilN/k

I
*3 • Uwd/n - 4*UIeo"ticl sienhícJrótoW W/poscJ еле.

■

Chondro aieoprötéin képződését mutatja be a következő ábra /10, ábra/, 

A polysaceharid láncokat az UDP-*yloseból a xylese transfer 

iniciáléja. Az Qnzymet tisztán is előállították csirke embrió 

epiphysiséből, A íjolysaccharid lánc felépítését kis nolelculasulyu 

acceptorok segítik elő, A 0 és(|) enzyaek segítségével két sm-
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lactosyl kapcsolódik a xylosehoz. A (4^ enzym felelős a GAG-lánc 

helyes iniciálásáért, mikor uronsavat kapcsol a galactosehoz. Az 

^)епзут N-acetyl-galactosamint kapcsol az uronsavhoz. A en- 

zyt? hatására változó disaccharid egységek képződnek.

MО <$>
• —» pr«t»i»> nV4U|«.4tv

\ f-s. jX> t.

XJj»U C^eUlífÓ-U Cjl

-SVupf

tJ
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pff
4P?

•4P?%u „ew«.,
(De л/М4«.

@ Si'xlf-s'b

-t»*4nU-

Ä,? 4®
Г (!)-A

Uf-4^4 (.V ! t
^O. atrO| koirtcJvOmMUo pretü-i M I<*p töcj eke.

2.2.1.3« A GAG-ve;:.vületek lebontása

In vivo vizsgálatokkal megállapították, hogy a GAG-ok fel

tűnően nagy sebességgel bomlanak le e kötőszövetekben /60/. Ez 

enzynaticus bomlást tételez fel.

Az erlös hyaluronidase egy endoglyeosidase, amely hydroli- 

zálja az eud0-lí-acetyl«glucosaainy 1 és endo-N-acetyl-galactos-

\

-
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arai nyl-B-g incur о nsav kötéseket és katalizálja a t raus-fclyooly tá

tiét /60/. A testicularis hyaluronidas® a hyalurо as avat és a 

©hondroitin-sulphatot lóként tetrasaceharidokká hydrolizálja, 

egyidejűleg disaccharldok és hexasaecharidok is képződnek.

Fraasson ée Reden tapasztalatai szerint a dormatan-sulphat 

hybrid polysaccharld, amely D«glueuronsavat és L-iduroasavat is 

tartalmaz /21/. A testicularis hyaluronidase részben lebontja 

est a polysaccharidüt, az «ndo-Ií-aeetyl-galaetosaalnyl-D-glu- 

curousav láncok hydrolizisével. /De az endo-lí-aeetyl-galaetos- 

azinyl-L-iduronsav láncokat nem hasítja./

Mivel a hyaluronidase a hyaluronsavat és a ehondroitin-4/6- 

sulphatot csalt oligosaocharidokká bontja le, a további degrada- 

tlóhoz nás glyeosidaeek részvétele szükséges. .. ß-glucuronidase 

eltávolítja az uronsav uaradékokat a hyaluronsavból származó 

oligosaccbaridokból /74/. Azonban a fb -glucuronidase nem hydro- 

lisálja a disaccharidot hyalobiuronsawá. A glucuronsav eltávo

lítása az oligosaccbaridokból ß -lí-acetyl-glucosa. >inyl maradékok 

raegjelenését eredményezi. A fb -N-acetyl-hexosa ilnidase eltávolít

ja a nem redukáló lí-acetyl-glueosa in maradékot a trisaccharid- 

ból és a fi -g lueur on i da s e megemészti a hyaluronsavból származó 

trisaccharidőt.

Az N-aceiyl-hexosaminldaset széles körben vizsgálták a kay- 

Sachs betegség kapcsán. Dance szerint a viselet és serum csaknem 

kizárólag fi-N-acetyl-hexosaninidase

betegségben /16/.

%

А-t tartalmaz a 'Tay-Sachs
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Abból a célból, hogy meghatározzák a GAG-protein komplexek 

degradatiojának helyét, Platt és Stein megvizsgálták 5 enzyta ak

tivitását humán szövetekben /эО/. feltételezték, hogy a GAG-pro- 

tein komplexek főként a byaluronidas®, jb -lí-acetyl-hexosaninidase, 

^-glucuronidase, eathepsin D és savas carboxypeptidasek syner- 

geticus hatására bomlanak le.

Ezen snzymek magasabb activitásait mérték a thymusban, máj

ban, lépben és mellékvesében. Alacsony aetivitást találtait a szív

izomban és bőrben.

A GAG-ban jelenlevő -D-gylcsylserin kötések jelenlétében 

várhatóan ay6-*ylosidase vess részt a GAG-protein komplexek deg

radation ában /68/.

A yö-galactosidase szerepe még nem tisztázott a GAG lebontá

sában. A keratan-sulx>hatot kivéve a galactose csak a kötésekre 

korlátozódik. Ha a yí-galactosidase jelentős szerepet játszik 

ezen polymerek lebontásában, ez csak a kötés-fragmentumokra való 

hatásával magyarázható, amelyek a lánc lebontása után megmarad

tak, vagy mint endogalactosidase elválasztja a polysaccharid 

láncokat a proteintől.

A deruatati-sulphat, heparin és heparan-sulphat lebontását 

fiatalon és stsai tanulmány őzt ák /41/. Enzym vizsgálatokat végez

tek máj és fibroblast kultúrákból. A y3 -glucuronidase és уЗ-Н~ 

acetyl-hexosaminidase jelenlétében a aesulpJiatált dermatan-sul- 

pbatból és heparan-sulphatból E-iduronsav keletkezett. Ezen en- 

zyuek acfivitása lecsökkent a Hurler syndromában szenvedő bete

gek fibroblast kultúráiban.
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Tekintettél arra, hogy a haparin és he párán-sulphat e<-glu- 

eosaminid-kötéseket is tartalmas, a huaán kötőszövetekben az ©<- 

lí-acetyl-hexosarlnidaee jelenléte fontos lehet ezen kötések deg

radation ában /75/•

levesebben foglalkeatak a keratan-sulphat lebontásával. A 

p -galactosidase hiánya keratan-sulphathoz hasonló 

latlóját eredményezi a GHl-gangliosidosisban. Ha* Brian és ntsai 

generalizált gangliosidoslsban szenvedő beteg májbiopsiás anya

gából 36» S /J galaotoset nyertek /42/. Valószinüleg a y5 -E-aeetyl- 

haxosaminldass

ség a keratan-sulphat lebontására.

A hyaluronsav lebontásának feltételezett útvonalát mutatja 

be a 11. ábra.

anya..; acouou-

és ^-galactosidase egyidejű jelenlétére van szűk-

V\ i Cl 1 ч lr о ^
{о*\ч icÁGft.

( yu. uft - C/U. МДс.
^ te >-•»-«> * cJ <=* *-

(jtc-. bJfk- -( u ^ 1
-К/-acetil - he-Xovon-vw r\ icjciz.

у
9 сча-усМс.

i ?
it,

-(4 Clio*-б» Л hialarowi^'/ de<^roi«dato/ója

'
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Kérdés, hogy a jS-IT-acctyl-hcxcsauinidase a gangliősid ue- 

tabclisu.ucbau ugyanúgy tniiködik-e, aint a hyaluronsav lebontásá

ban? A byalobiuroneav sorsa ismeretlen*

Még több a feltételezés s dermatan-sulphat-protein komplex 

degradat iáját illetően /12* ábra/. H .

Шк Wb

0«-к-«,ч+к^-ям1|с.+ - p*—+e.iVi k'S^ple.x 
híoilu^on /ölet.
^vettolit i 1<чх «.им'тьЦi\P

<jlc.U4-^ct|№Ac.-0nu/) ^ ic.U4-<^ctl-<^q/-Xj|-Siti
ül/4l/S-cjlnkqroniefcít.

^c/MAc--^dU4-C
^4 I Stelle,

<^сц| -^ct/-Xi I -SlC.V
^ ^4-«)o,lctlrfocídqb

^ fl-Cjbfalf+ouciqt

Xil-íie.ir I
J, /t - Vijobíe/ei.

Yil +-<Ue.tr

-CjcíK/z^J^
^ Zi.'aI

ЯcWAc. - 3d U Я -fcjc, / Д/4с.) *
^^J-K/~ctcelí'|' Цс-хог,-

C| Wl i и/eV ó i„
('Wu4-<5«iiw/9c.;/í

1Я • cik**^ • A eVev-yv^ Oí"t:cl ^ - $t4 p rot’ei^ U«**pioX ^ ои”

Iá54

Lz az útvonal megnehezíti az LIPSD megértését. Végbe megy- 

a proteolysis? A proteolytieus enzymek száma sem ismert 

Platt és Stein feltételezték, hogy a cathepsin D és a savas ear- 

boxypeptidase játszhat fő szerepet a GAG-protein komplex protein 

helyének hasításában /50/. A xylosyl-serin lánc hasítását végső 

csökkent működésére utal a xylosylserin megjeleaé-

nég.

yü-xylosidase 

se a vizeletben.

,
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Hasonló lebontási sor a heparin, he parancsul phat és kereten* 

sulphatokra is ismert, de még több feltételezéssel.

2,2.2. A lvsoso ák szerepe autoimmun betegségekben. A GAG anyag

cseréi; érintő egyéb kórképek.

Sok tanulmány foglalkozik a protein-polysaecharid komplexek 

/proteoglyesnok/ proteolyticus hasításával a porcokban /36, 45, 

49, 60/. Valószínűleg lysosomalls protessek játszanak szerepet a 

szerzett kötőszövet! betegségek pathogenesisében /76/. A lysoso* 

mák savas proteaset tartalmaznak, amely a cethepsin D-hez hason

lóan működik a chondromueoprotein hydro lysis ében /3/. Ennek а 

degradatlónak termékei kis molökulasulyu peptidekhez vagy serin- 

hez kapcsolt chondroitin-sulphat láncok. Shimizu és mtsai szerint 

a proteoglycan degradatioban fő szerepet játszó proteolyticus en- 

zyaek, a cathepsin D, cathepsin В, a lysoso^alis elastase és a 

oathepein G /59/, Ezeknek a proteaseknak tulajdonítják a proteo

glycan lánc hasítását a rheumatoid arthritisben /53/.

Dl Perrante a rheumatoid arthritisben szenvedő betegek vize

letében fokozott GAG-üritést talált, amely salicylát kezelés ha

tására csökkent /13/. A növekedés mértéke nem volt nagy, és az 

ürített GAG főként chondroitin-sulphat volt /1/ 70/.

Dl Perrante és mtsai hasonló rendű és nagyságú GAG-üritést 

tapasztaltak a lupus erythenatosusban is.

Megnövekedett hyaluronsav én chondroitin-sulphat ürítést 

ieoláltak urticaria pigmentosában, az aktiv ecleroderméban /4,77/.

-
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Más kórképekben is vizsgálták a G\G-ilritést /22, 23, 152/, Bron

son és Etsai 2-4-szar nagyobb GAG-üritést találtak Marfan synd- 

ro ában, r.ely túlnyomórészt chondroitin-4/6-sulphat volt /10,13/. 

A következő betegségeknél tapasztaltak még fokozott GAG-üritéstj 

chondrodystrophiák, achondroplasia, osteogenesis imperfecta, os

teopetrosis, Ehlers-Danlos syndrome, és számos kevéssé jól de

finiált betegségben /15, 26/.

'

•Л
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3« Vizsftálati módszerek

A különböző GilG meghatározási módszerek lényegében. 3 cso

portra oszthatók:

1. C ethyl £y r idintumch 1 or i d о s, oethyltriaethylaamonium brouidoa 

és 5-aminoacridine s kiesapás.

2. Chronatcgraphia Dowex-1 és heteоla ioncserélő oszlopokon.

3. Különböző typusu eleetrophoresisek.

A GAG elkülönítése történhet calcium sóik alkoholban való

különböző oldhatósága alapján. Részletesen tanulmányozták az 

ionerősség és pH összefüggését a GAG-polykation komplex oldha

tósága szempontjából /65/. Az ilyen komplexek relativ oldható

sága ált. a GAG-ok töltéssűrűségétői függ /44, 46, 60, 72/.

A keratan-sulphatok viselkedése anomáliát mutat. A hyaluroasav- 

cethylpyridiniun komplex alacsonyabb sókoneentrációknál oldódik, 

mint a ehondroitin-sulphat-komplex, amely viszont alacsonyabb 

sókoneentrációknál oldódik, mint a heparin.

A GAG aaalysise speciális probléma. Különösen a keratan- 

sulphat meghatározás okoz nehézségeket, mivel a többi MPS-től 

eltérően viselkedik mind ioncserélő oszlopon, mind a katíonos 

reagenssel való lecsapáskor. Ilivel a keratan-sulphat nem tar

talmas uronsavat, a cukoranalysis hexosaminra és galactosera 

korlátozódik, melyek mindketten a glyeoproteinek alkotórészei.

A problémát tovább növeli az a tény, hogy a keratan-sulphat és 

ohondroitin—■ sulphat ugyanazon peptidhez kapcsolódhat a vize- 

letben. A keratan-sulphat tisztítása speciális eljárást igényel.
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Az Sssz« GAG analysis® megvalósítható кШ10п-кШЦ5п# kombi

nált enzyme e-eolori.aetrias módszerrel a I?* táblázat szerint /60/.

IV. táblázat. A GAG-ok azonosításának kritériumai

Érzékenység C&rbasol Elütiо 
Bowex-l-sn
M HaCl-al

GAG
oreinolStrepto- 

coecalls 
hyase

Proteus
hyase

testien-
laris
hyase

1,2-2,0 Ót 5
1,0
1*5

hyaluronsav
cbondroitin
chondr.-4-SC^
ehondr.-6-Б0* 4
deriaatan—SO.4
äeparan-ßO^ 

heparin 

beratan-SO,

+ + +
2,0+ +
2,0
2,0

0,25-0,35 

3,0-4,0 

3,0-4,0

+ +
1*5+ +■

1*7x +—
1*3.
2,0-

3,0-4,0m4

x a testxcularis hyalur ooidase részben lebontja a dermatan-sul- 

phatot, glucuronsav tartalmától függően.

A P. vulgárisból előállított ehondro it inasé a legalkalmasabb 

az azonosításra, ha a termékeket chronatographiával különítjük el 

/66/.

4

Savanyú albumin turblditás /60/

Ez a módszer azon alapul, hogy a GAG-ok savanyú pH mellett 

albuminnal kicsapódnak. A seniquantitativ módszer szerint a cent

rifugált vizeletet dest. vízzel szemben legalább 3 órán keresztül 

dialyzáljuk. 1,5 ml dialyzált vizeletet elkeverünk 0,5 ml 0,3 Ы 

phosphat-eitrát pufferre1 /ph*5,6/, amely 0,45 M HaCl-ot tartal

maz szobahőmérsékleten.

1

■
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A keverékhez 10 .1 savanyú albumin reagenst adunk. A reagens 

0,1 % tisztított serum albumint tartalmaz 0,1 M acetát puffer

ben /рН=3,75/. A GÁG-ok jelenlétében kifejlődő turbidítás foto- 

eleetro;ios colorirót errel 540 nm-nél quantitative meghatározha

tó. A standard ismert koncentrációjú ebondroitin-sulphat oldat,

A vizelet saját szinének kiszűrésére célszerű párhuzamosan kont-
Vf-» ■ 7 , ' H

rollokát is feldolgozni.

3*1* Gyors-testek

Berry és Spinanter módszere /7/

5-Ю-25 p.1 vizeletmintát helyezünk el \lihataan No 1 szűrőpa

pírra /mikropipettával 5 jil-os részleteket viszünk fel, az egyes 

részleteket beszáritva/. A papirt 1 percig 0,04 % toluidinkék 0 

vizes oldatába mártjuk, melyet pH=2-re pufferoltunk. Szárítjuk,

95 ^-os aethylalkohollal leöblítjük. A Hurler syndromás betegek 

vizelete kék alapon bibor foltot ad. Az álpozitiv eredmények szá

ma kb. 0,02 fo /és főleg az újszülöttek normál vizeleténél tapasz

talható/.

Carcon és Ileill módszere /12/

Az előző eljárást módosítva alcidnkéket alkalmaztak a tolu

idinkék helyett.

Hambrick-test /23/

Az előbbi eljárás módosítása. A vizelet pH-t savval 2-re 

állítjuk be, majd 0,04 %-nyi toluidinkék port adunk hozzá. 5-25 

ml vizelet szükséges a reakcióhoz*

Pozitív esetben piros vagy liláspiros szin keletkezik.
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kteiness-test /20/

dzürojellegü, kevésbe érzékeny, diát a korábbiak. Quantita

tiv mérésekre nem alkalmas.

1,5 ml dialyzált vizelethez albumin reagenst adunk, majd 

1ú pere múlva 600 ma-nél mérjük a uurbiditást. 0,7 fölött ex

tinct io esetén a reakció pozitiv. 

jftenuart módszere /56/

Cethyltrimetbylamaoniurubromiddal hozott létre turbiditúst.

3.2. Quantitativ módszerek

mleotronhoretlcus eljárás /43/

A vizelet GAG-okat isoláJjuk és meghat ár ózzuk az uronsav-

tartalmat.

Ezután a nyers MPS masszát dest. vizűén oldjuk és Sepharo- 

se III. alapú cellulose-acetát lemezen /2,3 x 13 cm/ 3,2 pH-ju 

barbiturát-acetát pufferben electrophoresisnek vetjük alá 1 órán 

át 20 V/cm feszültséggel. A megszáritott csikókat 1 O-os alcián- 

kékkel, 0,1 3-os Azur A vagy perjódsavas Schiff /РАБ/ reagenssel 

festjük. Száritás után denaitornetriásan értékelünk. Ezzel a mód

szerrel százalékos értékben kapjuk meg a chonóroitin-sulphat, 

heparan-sulphat, hyaluronsav és mucoprötéin értékeket. A módszer 

hibája, hogy nem abszolút számokban adja meg az eredményeket, 

továbbá, hogy a keratan-suiphat ürítés nem bizonyítható, a chond- 

roitin-sulphat fractiok között pedig nem lehet különbséget tenni.

A másik eljárás szerint 5 pl vizeletmintát vittek fel a 

2,5 x 15 era cellulose-acetát lemezre és 0,1 Ш pyr id in—hangyasav
■ ■
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pufferben /рН*3/ electrophoresisnek vetették alá 1 óráig, 100 V 

mellett* Előhívás 0,5 % acridin orange vizes oldatával történ

het. Ilyen körülmények között jól elkülöníthető a hyalurdneav, 

dermatan-sulphat, chondroitin-4/6-sulphat és a heparan-sulphat.

Ho és Dorfaan módszere /ьО/

A 24 órás vizeletből 5 ml mintát centrifugálunk. Az üledé

ket kétszer dest. vízzel mossuk. A felüluszót és a mosóvizeket 

összeöntjük /15 ml-t ne érje ell/ és Sephadex G-25 kolonnára 

visszük /supexfine; 4B x 2,4 cm külső étmérő/. Az eltiálást 0,05 

И KaCl-al végezzük. Az első 50 ul-ben vannak a GAG-ok. A poly- 

saecharid tartalmú fractiot 2 sl-re süritjük be és kis x’ószle- 

tekben /0,08 ml/ Sephadex G-25 kolonnán ohronatographáljuk /54 x 

1,0 om külső átmérő/. 0,2 M ITaCl-al eluáljuk. Az első 4 ml tar

talmazza az MPS fraetiot. A GAG-okat cseppenként beadott 5 % 

cethylpyridiniu chlorid oldattal kicsapjuk. 1 órán át 38 °C-on 

tartjuk, a csapadékot centrifugálással tömöritjük és a felülu

szót elöntjük. A GAG-cethylpyridiniua-komplexet 1-5 ml 2 Ш 

HaCl-ban oldjuk a csapadék mennyiségétől függően. Az uronsavat 

carbazol módszerrel határozzuk meg /17/. Ha az uronsavat orei- 

nos módszerrel határozzuk meg, a dermatan-sulphat és heparan- 

sulphat mennyiségét csak becsülni tudjuk /8/. Relative nagy 

mennyiségű nem uronsav tartalmú komponens jelenlétében, aint а 

к erat an-sulphat ás a glycoproteinek nyers keveréke, alacsony 

carbazol/hexosamin arányt kapunk /9/* Ha a eetfcylpyridinium- 

chlorid mennyiségét növeljük, a keratan-sulphat visszaoldódhat 
és eltűnhet a felüluszóban. A keratan-sulphat isolálása ezzel

\'
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a módszerrel a legnehesett, előnyösebb a Dowex-l-en való chro- 

mat ogxapháláe.

Dl frerrante eljárása /16. 19/

Sokan alkalmazzák némi módosítással, A 24 órai gyűjtött vi- 

^1020 faj súly esetén vízzel hígítjuk, A pH-j át 2 M 

HCl-al 5-r® állítjuk be, 30 ml vizelethez 1 ml 2,5 ^i-os cethyl- 

pyridinlumbromid oldatot adunk és 24 óráig hűtőszekrényben tart

juk, Centrifugálás után az üledéket kétszer mossuk 95 $-os alko- 

hollal. Centrifugáljuk, Az üledék tartalmazza a GAG-ot, melyet 

szárítunk, majd 1,5 ml dest, vizet és 2 esepp 0,1 lí HaŰH-t adunk 

hozzá. Az oldatot dest, viszel 5 ml-re töltjük fel és Dische 

szerint meghatározzuk a benne levő GAG-okat /17/,

zeletet

Hunbei el.1 árasa /25/

A vizeletből Dl Derrante eljárásával isolálja a GAG-okat,

10 ml vizelet /рН«5,5/ + 0,2 ml 5 % eethylpyridinium-

ehlorid

4 órán át hűtőszekrényben áll 

Centrifugálás 

-- csapadék»

2x aethanolal mosva /ШаС1«а1 telitett!/

Is aetherrel mosva, majd szárítás 

2 ml 0,6 M IíaCl-ban feloldva 

Centrifugálás 

A felüluszói /2 ml/

hozzáadunk 8 ml abs, aetlianolt
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1,0 ml £estékoldathoz /а/ 20 дд1 vizeletet mérünk, LUnden eset

ben vakot és standardot is készítünk. Időnként összerázva 2 

órán át szobahőmérsékleten ineubá3juk. Centrifugálna után az 

üledéket kétszer 2 ml alkohollal /Ъ/ átmossuk. Az üledéket 

/GAG-alciánkék komplex/ 1,5 ml eeetsavban /в/ feloldjuk és 

620 na-nél vakkal szemben fotometráljuk, A számolást standard

ra vonatkoztatva végezzük el, A GAG mennyiségét egységnyi cre- 

at inin re vonatkoztatva adjuk raeg. Kóros* ^ 250 mg GAG/gr crea- 

tinin.

.

GAG meghatározás /Gyermekklinika. Pécs/ /30/

Vizoletgyüjtéss 24 órás vizeletmintát gyűjtünk hidegen, kevés sav 

jelenlétében /1-2 ml И EC1 vagy egy kevés 10 5$ 

eeetsav/

A vizeletet nagyobb lombikba öntjük és a pK<=4 beállítása után né

hány ml 2 íó-cs eethylpyridiniumchloridot /a továbbiakban СРС/ ön

tünk hozzá. Ezután 1-2 spatula kovaföldst teszünk bele és jól 

összekeverjük /рН=4/, Szobahőn áll 4-6 órát, többszöri keverés 

mellett. Egy éjszakát 4 °C-on áll. Reggel egy kémcsőnyit a felül- 

uszóból -20 °C-ra teszünk /oligosaccharid és fragment/, A többit 

centrifugáljuk és a végén összemossuk egyetlen műanyag centrifuga 

esőbe.

Oldatok* 1«: 2 Sí-os CPC vízben

2. * 10 %фов K»acetát alkoholban

3. : 0,01 $—ob CPC 0,35 M NaCl-ban

' .
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0,35 к KaCl

5. Í 0,6 Ы HaCl

6. : abs. alkohol

4® 2

7.: 90 £-os alkohol, Ca-acetáttál telitett 

8« : 55 /»-os alkohol + 50 g Ca-acetát

9.: 45 £-os alkohol + 50 g Ca-acetát

10, : 30 £-os alkohol + 50 g Ca-acetát

11, : 10 £~os alkohol -r 50 g Ca-acetát + 30 ml 3égecet

12, : Вох'ахоз kénsav-: 9,5 g Iía-tetraborát ad 1000 il 

ec H2S0^

Carbazol: telitett carbazol alkoholban 4 °C-on

14, : Anthron reagens: 0,2 g/g£-os anthron ec I^SO^-ban

15, : Standardok: 2 mg£-os D-glueuronsav

10 mg£-os galactose

13.:

Л centrifugált üledéket 10 £-os K-acetátta’ összemossuk, éjsza

kára hűtőszekrényben áll. Másnap centrifugáljuk, leöntjük, újra 

mossuk 10 £-os K-acetáttal mindaddig, nig a teteje tiszta lesz. 

Ekkor pH-zuk: az üledékre 2 ujjnyi 0,01 £-os CPC oldatot és 1 

ujjnyi 2 £-оз CPC oldatot adunk. Jól felkeverjük és a pH-t újra 

4-re állítjuk /1 N НС1/. Néhány érát szobahőa áll, majd feldol

gozásig hűtőben tartjuk a pH ellenőrzése után. Egy éjszakai ál

lás után centrifugáljuk és hűtőben áll, amig oszlopra nem visszük. 

Oszlop készítése: 24 árán át cellulose* duzzaeztunk vízben, 4 °C-on.

A celluloset vacuumban megszáritjuk. Az oszlop 

aljába kevés tiszta üveggyapotot teszünk, elzár

juk a végét és néhány ml 0,01 £-os CPC-t öntünk
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bele« Azután ráöntjük a celluloset és megnyitjuk 

a cscpegést. Az üledék mennyiségétől függően rö- 

videbb vagy hosszabb oszlopot öntünk« /Az oszlop» 

nak nem szabad belevegősödnie!/ az üledéket 0,01 

% CIO-ben suspendáljuk és a cellulose tetejére 

öntjük. Kikor lecsepegett, 0,35 mól EaCL-ot öntünk 

rá és kb« 12-20 tál léc se peg és után 5 ral-ként frao- 

tlókat gyűjtünk«

belő

Fractionálác: 0,35 M HaCl byaluronsav 

0,6 M NaCl -d heparán-S04 

abs. alkohol /mosás/ 5 ml 

90 yé—os alkohol /mosás/ 15 ml 

55 /5-os alkohol —i keratan-30^

45 í&-©s alkohol chcndroitin-4-SO^

30 í^-os alkohol —» chonüroiti.t-6-SO^

10 %-os alkohol »4 derraatan-SO^

Az 5 ol-es fractíckat sorrendben kiszedjük. A csövekből sorrend

ben feÍrásáé után 500 pil-t vastagaalu, nem karcos, egyforma színű 

és átmérőjű kémcsőbe kimérünk /kivéve a kerato-SO^ fractiokat/.

Hám érünk 3 ml boraxes kénsavat és botpipettával a tetejére ré teg

zünk 100 p.1 carbazolt« Jól összerázzixk és forrástól számított 15 

percig főzzük. Csapviszel hütjük és sorba rakjttk. 1-2 órát állni 

hagyjuk. Так: 5C0 jil viz + 3 ni boraxos kénsav + 0,1 mi carbazol. 

St.: 500 )il St + 3 ml boraxes kénsav + 0,1 sál carbazol. 522 na-nél 

fotonetráljuk. A áandard & vakkal szentben 0,200 körüli extiuctio
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értéket adjau* к sorosét leolvasásánál egy-egy fractio vége a 

vak, eszel szemben olvassuk le az előtte levő csöveket* A ke- 

rataa-sulphat galactose tartalmi, ezért anthron reakcióval ha- 

t ár ózzuk raeg.

Anthron reakció: a karato-sulphat fractio félretett csöveit fel-

használásig 4 45-on tartjuk, 500 pl a fölrázott 

fracfiókból + 2,5 ml a frissen készített anthron 

reagensből, Keverés. 10 percig 60 °G-os vízfür

dőre helyezzük, Spekolon 620 ara-né1 azonnal le

olvassuk az extinctiot. A vak és standard készí

tése ugyanígy történik,

A eentrifugálás elején eltett kémesőnyi anyagból vékonyréteg ehro- 

aatograpillával határozzuk weg az Oligosaccharid ürítést. Meghatá

rozzuk még a töredék GAG-ot is /а CPC csak a sakromclekuláris GAG- 

okat csapja ki,/ ,

• 4 .

Fragment GÁGs St, 2 mgfí-os Üroneav 4 °C-on, Regenerált Dowex-1 

ioncserélő gyantából /СХ-forma/ 10 cm-es oszlopot 

öntünk fis, sóval.

Ráviszünk 2-4 mj vizeletet a felüluszőból és lassan 

csepegtetjük* Iloseuk fiz, sóval, majd 3 Ы HaCl-ot 

öntünk rá és 10 tal-nyi frastiót összegyűjtünk. Fő

ből végezzük a fragment uronsav meghatározását,

500 p.1 minta /vak, St/

+ 3 ml boraxos kénsav

i

+ 100 pl carbazol
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Keverés, 15 perc forralás, hűtés, fotemetrálás 

322 шо-nél vakkal szemben 

Az ügyes fractiok százalékos arányát adjuk глее«

,;
3.3« Vizelet GAG normál és kóros értékei

Várad! és mtsai szerint a felnőtt férfi normál vizelete csak 

kevés GAG-oí tartalmazhat a következő összetételben /72/t 

chondroitin-4-sulphat к 31 % 

chondróitin-6-sulphat в 34 % 

ohondroitin * 25 %

- 8 %hepárán-sulphat

- 1 SSde rmat an-su lphat

■ 1 %hyaluronsav

* 1 SSkeratan-sulphat

A norm* viselet kis mennyiségben a következő szénhyáratokat tar

talmazhatja az egyes GAG fraetiokbans xylose, galactose, arabi- 

nosa, glucose /44/* Amennyiben a vizelet GAG ürítése mennyiségé

ben vagy összetételében kóros, az eredményeket correlatioba kell 

hozni az egyén klinikai jellemzőjével /35, 62/. A kóros vizelet 

GAG értékek a tapasztalatok szerint a következőképpen jellemez

hetők?

1. kizárólag heparan-sulphat fölösleg

2. kizárólag dermatan-sulphat fölösleg

3. beparan-sulphat és dermatan-sulphat fölösleg kb, egyenlő 

arányban

4. a heparan-sulphat és dermatan-sulphat fölösleg aránya 

1:2-3-
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Kaplan ast tapasztalta, hogy ahol fölös heparan-eulphai 

tin'll, ott mentális retardatio is van ás, ahogy пб a heparan- 

sulphat koncentrációja a vizeletben, úgy fokozódik a mentalis 

retardatió is /35/. Hasonlóképpen a cornea heaáhy vagy az aorta 

betegségek összefüggésben vannak a viseletben a dernatan-sul- 

phat koneentráeió növekedésével. Ha csak a heparan-sulphat ürí

tés fokozott a Sanfilippo syndronára gondolhatunk, ha csak a 

dernatan-sulphat ürítés fokozott, a Marót eaus-Laray syndromára,

A kb. egyenlő arányú heparan-sulphat - dematan-sulphat űrit és 

fiugyernek esetén a Himter syndromát valószinüsitl. Ha a betegek 

főként dernatan-sulphatot ürítenek a Hurler, Hunter és Scheie 

syndronákra gondolhatunk /31, 38, 51, 67, 69/ /V. táblázat/.

V. táblázat. A vizeletben ürülő GAG KPSD-bcn

CS-4/6Kórkép KSH HS HADS

Egészséges 

Hurler kór 

Hunter kór 

Sanfilippo kór 

Maróteaux-Laoy kór 

Sehexe betegség 

Dyggve ayndroina 

Morquio syndroma /44/
Polyepiphysaer dyspl* ++++ 

Ellis van Creveld -

44

4444 +4

444444 í
4444 m

4*4*44*

4*4-4-4-mm

? 4444

?

44 44 mm

Rövidítések: HA —► hyaluronsav
H3 —* heparan-sulphat 
H —> heparin 

KS keratan-sulphat
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CS-4/6 ohondroitin-4/6-sulpLat
DS dematan-sulphat

3*4« A pheripberias vér- és csontkenet festése toiaidinkékkel /59/

MPSD-ben szenvedő betegek pheripherlás vérképében és a csont

velőben egyaránt a fehérvérsejtekben toluidinkékes festéssel vacu- 

olumok és tárolt anyagot tartalmazó szemcséi: mutatható ki*

Reagensek;

toluidinkék 1,0 g 

methanol ad 100 ml

A levegőn szárított kenetet toluidinkék uethanolos oldatával 

5 percig festjük, Dest, vízzel öblítjük és állítva szárítjuk,

A basophil granuloeyta granule metaehromasiás festődése ibo- 

lyásvörös, az összes többi sejtelemé szürkéskék.

3,5, Szénhidráttartalmú szövetalkotóréssel: festése toluidinkékkel /37/

Bizonyos szövetelemek metachromasiás festődése megfelelő számú 

és elhelyezkedésű savas csoportokat tartalmazó, nagy molekulája 

vegyületek /GAG/ jelenlétére utal, A savcsoportokhoz térbelileg 

rendezetten kötődött festék-lcationok a van der V/aals-erők utján 

egymással is kapcsolódnak. Gyér számú, vagy rendezetlenül elhelyez

kedő reaktiv csoportok esetében csupán orthoohronasiás Aék/ fes- 

tődés jön létre.

3*6* Peripheriás lymphoc.yták electronmicroscopos vizsgálata /37/

A lyuphoeytákat Picо 11-Iiypaque módszerével isoláljuk, puffe- 

rolt glutáraldehidben fixáljuk, ugyanezen puff erben mossuk és 

OsO^-ben utófixáljuk. Szárítás után a blokkokat aralditba ágyaz

zuk, Az ultravékony metszeteket Zeiss EM952 eleotronmicroscoppal 

vizsgáljuk.



- 44 -

As KPS2) I-II-IU* typusát-an a betege к ly mpho cy t óiban nagy 

számú vacuclizáltság a közös jellemző.

3„1 Kiegészítő vizsgálatok

Nagyszámú laboratóriumi és egyéb vizsgáló eljárás alkalma

zása elengedhetetlen az anyagcsere-betegségek kórismésőséhez.

Az igények ugyan sokrétűek, de egy átlagos kórházi laboratórium 

Jcapaoltáoóa belül csak az egyszerűbb szűrővizsgálati módszerek 

bevezetése oldható meg /14/.

Ha az alkati és egyéb rendellenességek, a szokatlan kórle

folyás, abnormális vizeletszin stb. anyagcsere-betegség gyanú

ját felvetette, a következő vizsgálatokat végeztük el vizelet-

bőli

- fex-richlorid próba

- aminosav chromatographia

- szénhydrat chroMatogi’aphia

- GAG meghatározás

VI. táblázat. Pozitív ferrichlorid próbával :iáró betegségek

Betegség Szin

kékeszöld
kékeszöld
kékeszöld
szürkéssöld
zöldeskék
zötdesbarna
kékeszöld

Phenylkst onuria
fyrosinaeinia
Hypernethionlnaeaia
Leucinosis /maple sugar urine disease/
Histidinaemia
Hydr oxykiuureiпаеinla
Oast-house urine disease
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VI* táblázat folytatása

Betegség Szin

zöldes
zöldesszitrke
kékeszöld

Alkaptonuria
P oraiol not raasf егаяе-hi ány 

Szerzett súlyos rájbetegség, anaemia

Egyéb: aceto-ecetsav 

o<-ket csávák
vöröses barna 

vörös, később meg
bámul 
kékeszöld 

piros, vörös
bilirubin
gyógyszerek

Aüinoaav cáromat одгаphia

Egy és kétdimenziós vékonyréteg chrotaatographiás eljárásokat 

alkalmaztunk,

1, Élj ’ '.3t Pixion 50x8 8ros kát ioncserélő vékonyrétegen, pH® 5,23 

pufferrel szétválasztás 37 °C-on, A puffer Ka-ionra 0,35 H, 0,117 

mol/1 citrátot tartalmaz. Előhívás kadmiuoaeetátos ninhidrin ol

dattal.

2, El.járást /egy és кétdimenzióban alkalmazható/

2 jal vizeletet cseppentünk fel Merek cellulose alapra. Stan

dardként ismert aadnosavalc 20 mg4/’ vizes vagy i-propanolos oldatá

ból szintén, 2 jil-t cseppentünk fel. Butanol: acetcn : ecetsav : viz® 

35:35:10:20 arányú elegyében fejlesztjük ki a ehrómatogramot. Szá

rítás után ninhidrin acetonos oldatával fujjuk le a lemezt, néhány 

percre 80-100 °C-ra helyezzük a chrcsatogracot• Л megjelent amino- 

savfoltok Rf értékéből és nagyságából lehet következtetni az egyes 

auinoeavanyagcsere-betegségekre.
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Oligosaocharid vékonyréteg chronatographia /24. 48, 47, 57/

20 ^.1 vize let mint álcát cseppentünk fel Merck silicagel alap

ra* Vonatkozási anyagként lactoset használunk* A chromatograaot 

butanol:ecetsav sviz «= IC s50j50 arányú elegyében fejlesztjük ki. 

Száritás után őrein kénsavas elegyével fujjuk le, >mjd 5-10 perc

re 100 °C-os szárítószekrénybe helyezzük.

írtákelés; ha Oligosaccharid ürítést észlelünk /intenzív foltok 

a startpont és a lactose foltja között vagy közvetlen közelében/ 

mannosidosis, fueosidosis, aspartylgluccsarainuria vagy GT^»gang

liosidosis gyanúja merül fel. Á módszer előnye, hogy a monosaoc- 

haridok is jól elválnak a rendszerben ás igy azok detektálására 

is alkalma. Sorrendi
Ф ribose 

arabinose 
xylose 
raumoae 
швшгозе 
fructose 
glucose 
galactose 
saccharose 
maltose 
palatinose 
lactose 
rafi’inose 
szialyllactose 
stachiose

növekvő R,,

Г
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VII. táblázat. A lopási le uzsubb Oligosaccharid sávok relativ R^.
értékei a raffinosehog viszonyítva tárolási be»
fgafeekben /57/

Megnevezés Belátiv 2^ értékek

Mucolipidosis 

Hannosidosis 

Pueosidosis 

Aspartylglue osarainux-ia 

G, .^-gangliosidosis 

Glycogenosis VI. typus

0,41; 0,29
0,93; 0,71; 0,66; 0,975 0,49; 0,41 

0,49* 0,36; 0,05 

0,45* 0,29; 0,23 

0,58; 0,26; 0,16; 0,10 

0,78; 0,43

s

'

p
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4*1« Sarját eljárás vizelet GAG meghatározására

20 ul vizelet ч 0,5 e! 5 % CPC + kevés 10 % ecet3av 

4 órát szobahőn áll, majd egy éjszakát 0 °C-on áll. 

eentrifugálás

A felüluszóból aminosav éo mono/oligosaccharidok meghatá

rozása vékonyréteg ehromatographiával.

Csapadék:

2x alkohollal mossuk /96 %-os/ 

eentrifugálás

A csapadékot feloldjuk 2 ml 0,6 К HaCl-ban. 

eentrifugálás 

Feliiluszó /2 ni/:

hozzáadunk 8 ml abs. alkoholt 

Egy éjszakán át + 4 °C-on áll. 

eentrifugálás

Csapadék:

feloldjuk 0,1 ml 0,6 M NaCl-ban.

Kétfelé választjuk^

1. 50 ^1 ШРБ oldat.

50 TRü/al hyaluronidaset adunk hozzá és kb. 6 órát 37 °C-on

incubáljuk.

eentrifugálás

Az oldatot dest. viz ellenében dialyzáljuk.

A dialyzis végén 30 ul-t silicagel alapú vékonyrétegre vi

szünk fel /részletes leírást lásd a 2. pont/. A byaluroni- 

dase elbontja a hyaluronsavat, valamint a chondroitin-4/6- 

sulph&tot.
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flexibilitás vagy merev Ízületek, fehér, vaskos bőr, rövid nyak 

és végtagok, tü pe ujjak, kyphosis, genu valgum, aerov, előre« 

hajló testtartás, entalis ée soraaticus retarda+io, hepatosple- 

noaegalxa, cardiologiai eltérések /zörej, rhytuus zavarok/.

Ha ezek közül 2 v. 3 együttesen észlelhető, a következő vizsgá

latokat végeztük el:

2. Viseletvizsgálat ossz. (MG meghatározására alciánkékkel és az 

egyes komponensek arányának meghatározása MPS koncentrálás 

után, vékonyréteg ehrómatographiával, saját eljárással.

3. Peripheriás vérkenet festése toluidinkékkel a fehérvársejtek 

laetachromaticus zárványainak kimutatására.

4. EEG

5. Szemészeti vizsgálat réslámpával is.

6. Csontröntgen: koponya, csigolyák, medence, összehasonlító csuk

ló, kézfej, hosszú csövescsontok.

7. Cardiológiai vizsgálatok

8, Vizeletből kiegészítő vizsgálatok smlnosav- és sz érüiy drat-anyag-

csere irányába.

VIII. táblázat. GAG szűrővizsgálati eredmények vizeletből
v

Kor MegjegyzésCS-4/6Hév DS KSNo HA HSNem/év/

c? Morquio
Morquio
Hypothyreosis

1. B.B. 3 ++++■+-+

<ríh.j.2. ++++++
8 hó3. B.K* 

4« E.z. 
5. L.Z,

+++ + •»
8 4-++

<f5 +++++ ++
-
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VIII. táblázat folytatása

MegjegyzésCS-4/6Hév DS KSHSHANo Kor Nem
/év/

5 bő6. 0М.1Л. ++4*4*
4-

HunterE.G. 27. +++++
6 0s. P.A.

T.J.
+++

я3 hó 09. ++++
ff210. E.Z.

P.A.
+

cT11. +++++
cf1*5

2.5
12. J. Ss.

K. K. 
H.J.

+++++
013. 4-4-4-+ ±*

14. +++ ±
<T915. Sz.S. ±+++

Hypothyreosis4 bő16. cA.I.
V.E.
K.H.

+± -И-+ +

4 017. ++++4
Hunter?
exit

4 hó
5 hó

o18. + +±++++
0*H.Gy.19. ++++
020. 5M.E. + +4 + ++ £+

Я10 hó 0B.J.21. +++++++
íH. D» 1*522. +++

++++ exit
±++

3 hó23. 0Z.E. ++
♦
0*124. e.L.

m.s.
K.Z.
Gy.M.
P.E.

++
6 025. ++++ —

+
0*26. 7 +++++++
cT27. 7 ±++++

Barr test 23 íe 
póz. chr.46 XX
Hypothyreosis

10 028. ±44-4-4±4

29. íH.B. 4 +4 + +
0Г ++30. 2 +++

31. 3.S.
H.I.

2*5 +++++
Mycoplasma póz,1*532. $ +++++ -

2433.
V.E.

±++++
1Cf Cystinuria 

++++ Morquio 

- I Cystinuria

634. ±++++

г8K.V.35. ++

36. í10H.J. ++++
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VIII, táblásat folytatása

Ней MegjegyzésNév Kor CS-4/6 DS KSHA HSNo
/év/

A37. 4 0A. Ss . ±4444±
A038. Cs.Zs, 4

b.T. 1,5
4

d" Hypothyreo3Ís39. ± 4+++ +
C*X.M. 

A. 3.
440. +444

0* Bachltis
Geo. izo ^hypo
tonia

141. _+444

(f1,5N. A.42. ++++++ ±

1 r *»"
'S t;-• # 2

43. 'P.K.
M.I.
B.A.

44 444 +4
J*44. 44 +++
<f Morquio

Pucosidosis
Paneoni?

1,545. ++ mm-

d"46. O. A. 3
P. S. 3 cf
H.A. i3 о
M.P. 7 hó 0*
L.Í3. 5 0
B.M. 2 <f
Ü.G. 7 hó 0я

G.Zs. 4 hó
B.Cs. 2,5 Ö* 

0. A. 7
B.IÍ. 1 hói 0*

4±«•

47. 44+ +
43. ++44± 4

lluoolipidosis
íü.Bown?
Glycogenosis?
Morquio?
Pompe-kőr?
Ilannosidosis?

49. 444+
50. 4444

51. 4 +± + 44+
52. 44444tm

53. 444 444± ± 4

54. 44 4

(f55. 44

exit56. 4± 4444

2R.A.57. ■. 444♦4 444 4-
-v

Hurler656. C.T. % 444444

6 hó 059. Sz.L. 
B. A. 
I.B.

±± 4444
-i
0*60. M.Down.

Spinalis
izoaatrophia
Albumin bovin 
test 4ö póz.

9 44444

61. 210 ± +44 44

1 hó 0*62. L.Cs. 444444 +

<?7 hó63. J.I.
Cs#

4*4-*f + mm

$ Generalizált
G-I3-gan$fcsld?
Gén.izom- 
hypotonia

64. 1 ± 444444 444

65. 0Sz.V. 3 444i4 44
4

\
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15*0
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ÖOSSAOuSsr"
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IX. táblázat. A VIII. táblázat bete^ari-vagáaak vizeletéből elvég
zett а 1п.ог.,агг és clt^osaccliax-td vékonyréteg ciiro- 

i:iatograpbiás vizsgálat ok

Oligosaccharid 
Rf értekek

Aaiaosav chro-.at ograpkiaHévNe
V.IV.III.I. II.

0,27; 0,38} 0,40
0,27; 0,37; 0,39
0,28; 0,38j 0,40

0,1; 0,33; 0,44; 0,59 
0,69
0,26* 0,67* 0,74
0,20; 0,39; 0,54; 
0,60; 0,74
0,38; 0,40; 0,75
0,50
0,26; 0,375 

0,26; 0,375 

nem ért.
0,25; 0,38; 0,40 

0,40; 0,48; 0,50 

neia ért.
0,375; 0,43; 0,52 

nem ért.
0,40; 0,42; 0,48; 
0,54
0,38; 0,40

1. H.B.
H.J.

+++

2. +++*
B.K.
S.Z.

3. ++

4. ++

b.Z.
Ы.М.

5. ++±
6. ++,+

T.G.
P.A.
T.J.
T.Z.
P.A.
J. Sz.
K. K. 
H.J. 
Sz. 8. 
А. I. 

V.E.

7. ++

8. ++
++9. i±

10. ++±
11. ±«-
12. +++++

±13. +++±++

14. +++ +
15. ++
16. +

17. +++

18. K.H.
N.Gy.
M.E.
3.J.

M.D.
Z.É.

C.L.

± -»±
19. ++++++

0,29; 0,39; 0,49 

0,25; 0,35; 0,42 

0,26; 0,4ll 0,48 

0,27; 0,38 

0,26; 0,28; 0,43

20. +++ ±
21. +++++
22. ±+ ±+

23. ++
424. ++

I2.S.25. +++
0,45; 0,52 

0,18; 0,34; 0,48 

0,25; 0,44

26. R.Z.
27. Gy.M.
28. P.E.

+++±+

±■H-+++++

±±+
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IX. táblásat folytatása

Oligosaccharid
E„ ártékek

Aminosav ehrómatographiaHév
xV.III. IV.II.I.

29. E.B»
L. A. 0,28; 0,39; 0,41l 

0,42; 0,49
0,13; 0,30, 0,375; 
0,48; 0,52
0,26; 0,40; 0,43;
0,50

0,25; 0,435; 0,54 

0,11; 0,3; 0,43; 0,53 

0,32; 0,43; 0,55

30. ++ ±++

Z.E.31. ±+

H.I.32.

33. Sz.A.

V.T.
±++_+

34. +++■*•

35. K.V.
H.J.

± +±
36. +++++

0,06; 0,375; 0,37 
0,46; 0,52
0,39; 0,45; 0,58
0,39; 0,40
0,28; 0,38; 0,40
0,40

0,30
0,42; 0,45
0,28; 0,39; 0,41; 
0,49
0,23; 0,28; 0,43
0,05; 0,30? 0,41; 
0,45

A. Ss.37. ±± —

Cs.Zs
L.S.
K.M.

38. ++mm+

39. ±+
40. ± ++

41. A.Z. ++ +++
42. IT. A,

P.M.
+

43. +

LI. I.44. +++ £+

45. В.Л. ±± ++
46. 0. ji. ±± +

0,11; 0,23; 0,34;P. S.47. +♦+
0,415

I

0,36; 0,38; 0,40; 
0,42; 0,43
0.06; 0.22; 0,37;
0,49
0,18; 0,26; 0,36

0,08; 0,35; 0,43;
07^5
0,33; 0,39 

0,225; 0,31
0,20; 0,275; 0,325;
0,40; 0,487

T- r.Fr ..................'»4

48. H. A. ++ ++

Ы.Р.49. ±±

50. L.A. ±++
B.M.51. + •f+ m

52. u.a.
G. 2*3.

±
53. ± ±

B. Os.54. +++ ±J:
/
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IX. táblázat folytatása

01igo saccharid 
&f értékek

Aminosav chromatographiaNo Név
*III. I IV.II. V.I.*

! \55. jo.A.
56. B.N. 
57.Ir.a.
58.1С.1Г.
59. ‘3z.L.
60. |B. A. 
61.ll.B.

i< 0,1; 0,28 j 0,32 

0,28; 0,395 0,42 

negativ 

0,38; 0,40 

0,39; 0,41
gen. oligosacchari&jria 

0,27; 0.398; 0.525

±± ++ ±
+++ ++ ++ ++>

± + f
J++ + +

+± ++ .
±±

Í++ +
■62.|L.Cs. 0,106; 0,23; 0,387; 

0,525
+ + + —*

■:

63. J.I. ++ •m

64. o.ioi 0.19; 0.29;
0,42; 0,51

T. C s. ++ +± +

65. 0,11; 0,23; 0,43;Sz.V. ± +++
0753

!r



•£*Sf)
nrrr.

*0С ++++ ++
* Т•я’аГёЗ ++ ++ ++++

•я-i +•эг + -И- + 
++++

+ ++++
•и*н
*2*С

#зо*а

явм|
7•дг £

++
т*92 +++

•52 ++* ++
+ втт

+*fr2 •Y*S

•и*е
•ÄD’a

*а*з
*iCOezS

и*я
*н*е
•£*К
*ш*а

+а ++
*

•сг о ++

•гг + ++иР
■*>

+

•хг ++
♦ «**■

•ог ++++о
+•61 +++ +++

% т•81 +++ ++
т•2Д С +++кь 7•91 +++О ++

7*51 •я*н 

•я* л
•*зм 

•а* а
•уд
•а*а

•sz*a

•II
•я*д
•fa
•И *2 

•0*2

+ +++иР ++
7•п 5 + ++|Р •3-9,x*q.tiameiuog

•q.0jc*q.uau?
++

7•а сг +wP +
«г«

•гх б +о ++ и м

6•II гетеорт^п: газни
•Ч.е^'Ч-'аэш^швд 

•q.9Jc »q-ueyi

BfUaarqdoSfio 
•q.acc*q.q©m «под 

©TQ4PI *1 

«QOTPI 
*q e-x*%v.ei:'*mg 

iOxnbcroH 

»> +
•5.эл: •yfWmog

+ +++

*01 51 +iP +
7*6 91 *0+
7•8 fr! 0

- 7•L 51 0
7*9 C ++iP ++

$ 7*5 ог +++
7•fr fr „P ЯИВ

•c •3T 51 wP Ч-+++
+

*I*H•г c ++++D
♦

•I •sz*a fr +о ++

/А9/
Af>H ;OH 9/fr-SO s^zASefSei»!лоз ш©й VH SH SHsa

nequoqii.^o-jco-nn’ Т'ЭО-П-Т” « D’-fi T

•©zssq ^nq.x©x2oj u3qq.02r;x4.?Q- *Z в q.93{ii|alu?rap0«g; 
•X9 3fljr}.ze?aA usqzse.T Ужщогг!14ОЗ{вжг0/5» з *irro:|.3ii?S?szTA у

'treqx3oqq.q.03jeiü«xoA’o *riE
pe^XSTH в 3{0!).3X?^S2XA oij.-pzs^iia'pi зэ ef zoaf^m^ön gys q.exazÍA *C*fr
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Kiegészítő vizsgálatok /XI. táblázat/

Ferrichlorid tests fűzőid szin 1 fő esetében /В.Ш. 20 éves/
zöldessárga ssin 2 fő esetében /D.S, és R3./

Jelöléseks lásd az 33« oldalon

XI. táblázat. ^ X. tábl. uete^anya^ánaz; kiegészítő vizeletv iz sgálata

Oligosaccharid
R„ ért ékek

Aninosav chronatographiaNévNo
fV.IV.III.II.I.

.0,35; 0,42 

negativ 

negativ 

negativ
0,32; 0,45; 0,58б 

0,32; 0,45; 0,586 

0,447

В. Zs.1. + ++

H.I.
j.g.
B.a.
B.M.

2. ++
3. ±+

4.
+5. £++

6. B.J.
F.H.

±±+
7. + **•

0,447K.I.8. ±
0,26V.Zs.9.
0,375
0,365

P.D.10. ±
V.Ä.11. ±

0,365; 0,445; 0,51V.É.12. ±
0,21; 0,36; 0,20 

0,225 

0,225 

negativ 

0,21
0,14; 0,32; 0,49

P.Gy.
T.K.
R.K.

13. ,+

14. + ±+«•
15. ±++Jt
16. В.Ы. ±+++
17. M.P.

Б.К.
+ ++

18. ±±
0,25; 0,32
negativ
negativ
negativ
0,24
negativ
0,18; 0,3í 0»385

19. К.Н.
Sz.Gy.

±+++±
20. ±
21. G.E. +_

22. В. Gy.
В.М,

±«•

23. + +т

24. В. А.
Б.Os.

++Í
25. ±++++,+++

0,4726. D.S. ++
0,41
0,186; 0,323; 0,45727. Н.М.

L.B.в.в.
Cs.J.

++
28. i+++,±++

0.1529. ++±♦Т Ж negativ+++а»



7'TU *92
11 e62
Щ **г

++++++ ++
++
++ —

•S*2S 'C2 

11 *22

++ +++
7
+*^-D*H

*n
*s0*i

+++*T2 ++-ь+

*02 ++++

*61 ++

•öl 11
11•AT ++«V

T
«и>

*o*a*9T «*»

*61 •511 +++

•n 11 ++
7 •zod pTJOiqof^ia^ 

•zod рт:^охч®Т«и9Д:
•zod рхссохчот;ла:в£

•II *a 

va *2i 
11 *11
11 *oi

++
T4+

+++++
7

11 *6 

*f*¥ *8 

11 *A 

11 *9 

*¥*S *6 

11 •* 

•2S*J *c 

11 *2 

11 *t

+ -:>+++ +
7++
7 +++
++
7 •zod ртмохчорлю^+
7+

+ м»

7 7
7

9/fr-soон A?fi SH SüsaVH

тЩиочПо“л'р1- '’ЖГОГСГОУП « srezo.TTü^qyo- rjvf) 'аэтэптл • aTJZf.tq** *UX

/|©AzeXtötixe згтшхтвл qo/brej зрззо/ qaSaőzaqeu xseq.pn.íSí.otaz
-ja puzöSpAis qnq-рщ ue-^ oA зсечвид:е.£3 в q-B^o-etpSszTA у -azsecj qnq. 
-X^x^oj «qqoq.BZpxq?4- *IIIX SP *IIX ® ^э^птэ^иэгаролв -pq-trcpSszpA

ugq u6йггодэ"nf\pü
“IvCIDvTI JzjnJ№éJCÍ£a в qo'i'SXPaszta o^TZss^OTq se *>vf) aexezTA Ц
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L_ XII. táblázat folytatása

CS-4/u XSDSНьEANo Név

Perrichlor-id juoz.27. B.Ä.
H.Á,

i•f

28. ++
Jierrichlorid ;ooz. 
Herrieblorid póz.

29. B.M. ++++++ 4- ±
A. A. 
Б.М.

+30. ±
31. +-Í-++++

32. B.2. +■H- + ±
33. E.E. ++

34. S.M.
3.1.

V.J.
G.K.
L.Zb.
g.i.
J.K.

+_+

35. + ++ + <■

36. + ++
37. +++
38. + 4M

39. +++ ±«•

40. ++ ±+++

41. Ss.E.
Gy.G.
G.Gy.
G.I.

+ ±+
42. +++4-

43. +++++

44. ±•f

O.T.45. + +
46. J.E. ++++++
47. Б.1.

B.I1.
G.E.

±±++
48. +

49. ±±-H-

B.Ild,50. ++ ±±
—
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Kiegészítő vizsgálatok /XIII. táblásat/ 
Jelöléseket lásd az 53. oldalon

XIII. táblázat. ,1 Xll.tábl. be te ■'-anyagának kiegészítő vlzeletvizsg:.

*
Név Aralaoeav cbrо -at ograplaia Oligosaccharid

It„ értékek
No

v
II. III. IV.I. V.

0,28} 0,41} 0,54 

negatív 

0,25} 0,38 

0,41} 0,51
0,45; ö,5C* 0,60
0,29; 0,48
0,13} 0,25; 0,34} 
0,49
0,30} 0,38
0,10} 0,28; 0,42} 
0,525
0,27} 0,378; 0,44
0,29; 0,42; 0,525 
0,63
0,285; 0,376; 0,59
0,376; 0,42; 0,526

0,43; 0,55
0,27; 0,467; 0,597
0,32; 0,50; 0,57
0,246; 0,40; 0,52
0,269; 0,448; 0,72
0,29; 0,367; 0,50; 
0,73
0,28
0,326; 0,53 

0,53
0.30; 0.34; 0.369;
0,53

1. К.Я. ± +

2. B.M. 

P. Sz.
x.H.
Б.А.

±m

3. -T

4# ±
5. + ±
6. M.H.

B.3.
+mwm +

7. +±

8. A.J. ± +

9. P.M. ± ±

10. j£.B.

S.f.
± i

11. + ±
12. B.A. 

B. I.
•*

13. ±
H. G.S.

4.M.
B.O.
K.I.
D.T.

15. +
16. + +m

l 17. ±
18. i;
19. P.Cs, +

20. P.I.
H.Gy.

+■+
21. ++±

K.H.22.

23. Sz.E. +

0,29724. N.Ib. ++++



- 62 •

L
XIII* táblázat folytatása

Hév Oligosac cliarid 
ért ékele

Amiao sav clor ómat ograpbiaНо

IV.III.I. II. V.

25. в. г. +±
о,зб
0,276; 0,42; 0,55 

0,30* 0,42; 0,54 

0,30» 0,40; 0,55 

0,28» 0,41» 0,50 

0,29; 0,42; 0,56 

0,25; 0,275; 0,437 

0,297; 0,33 
0,30 

negativ 

negativ
0,26; 0,39» 0,52 

С, 328
0,346; 0,565 

0,286; 0,54 

0,344» 0,55 

0,30; 0,37» 0,56 

0,37 

0,30
0,28; 0,42; 0,483; 
0,55» 0,58
0,27
0,27
negativ
0,25; 0,41» 0,46; 
0,57
0,28; 0.42

26. N.I1. +++ + +
27. В. А. 

H.Á. 
R.M.
A. Á.
B. М. 
B.Z. 
Е.Е.

±
28. ++

29. ± ±
зо. + ±
31. +±
32. ±
33. i:

S.M.34. +
35. B.I.

V.J.
G.K.
' Zs.

36. ■а*

37. +± +
38. + ++ +

G.T.
J.K.
Sz.E.
Оу. о.
О. Gy.
В. I.
о. г.

39. ±
40. ++
41. а.

42. +
43. ± «•

44. «» «■

45. ±
I

46. J . л. 
В.Т. 
В. II.
G.E.

Jt ±
47. +
48. а. ■»

49. ±«•

В.lid«50. +,+ +
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4.5. AbEIJii. Gyermekotthon iel.-les bet е/;апу адáaak vizeletvizag.
A vizelet GAG vizsgálati eredményeit a XIV. táblázatba, a 

kiegészítő vizsgálatokat а ХЖ» táblázatba foglaltuk össze. 
/Csak lányok vaunak elhelyezve I/

XXV. táblázat. Vizelet GAG vizsgálata Aluli Gyermek ott Iioa'oza

Hév CS-4/6No HA HS DS MegjegyzésKS

1. P.H. ++ ++
K.É.
S.M.

2. ++ ±*»

3. ++ + Ч-+
P.I.4. ++

5. «Т • Л. ++ ± ++
6. II. Zs.

2.1.
J.K.

+
7* +
Б. Farrlohloriá póz.+

PKÜ
B.M.3. ■H- +

10. O.Ä.
Й.Н.
S.M.

++
11. ± ++ ++
12. + ++ +V++

13. J.J.
Zö.K. 
X« Ág. 
X. ,:-m.
B.M.
2.H.

+♦
14. + + ♦
15. M. Down± ±
16. ♦ +
17. +
16* ++ +++±
19. К.И.

K.B.

I. A. 
H.E.

J. A.

+ +
20. Kevés vizelet
21. + ++ +
22. ± ++ ±—

23. Kevés vizelet-
24. 111. A. ±«*

25. fí.J.
J.I.

Hig vizelet+ ± -
26. ± +++ +++■»

;
L

■

ISI. >
'
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к XIV. táblázat folytatása

CS-4/6Név MegjegyzésHA HS DS KSNe

Köves vizelet 

Kevés vizelet
27. В.Ш.

j.Kati
G.K.
2. Ma. 
К.Ш.
M. K. 
B.J. 
V.A. 
D.V. 
K.Er. 
Sz.E. 
R.I.
N. I.

28.
29. + ±++
30. ++ ++ ±
31. ++
32. ±+ ++ ±
33. ++
34. ±± +++
35. 4- ±++
36. ± ++ i
37. + +
3s. + + ±

Hig vizelet39. +

L
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А XIY. iául. kiegészítő vizsgálatai értei"-es és éhez /XT* táblázat/ 

a jelöléseket lásd az 53. oldalon*

XV* táblázat* A X1Y* tábl* ueie&anv акának kiegészítő vizeletvizs;:*

EévNo Aaino sav ehr ómatographia Oligosaccharid
értékekfI. III. IV. V.II.

K.É*
1. Hig vizelet

0,22; 0,32; 0,39; 
0,46; 0,56
Hig vizelet
Hig vizelet
0,42
negativ
negativ
0,44; 0,59
0,27
negativ
0,39
0,28; 0,37; 0,47
0,33; 0,45
0,41; 0,475
0,30; 0,40; 0,47; 
0,60
0,30; 0,40; 0,47; 
0,60
0,41
0,26; 0,38; 0,52 

Hig vizelet 
0,29; 0,45; 0,59 

0,35; 0426; 0,475 

norm.
0,325; 0,40; 0,475 
0,61
0,296; 0,37; 0,55; 
0,73
negativ

+
2. + +

3. S. M.
P.I.
J.A.

• s*
T. I. 

J.K.

4.
5. ±±
6.
7. ±
8. ■fi. +«■

Q B.M, 
0* A*
R. K.
S. M.
J. J. 
Zs.K.
K. Ag.

±
10. + ±
11. +
12. ± ±
13. + m*

14. ±±±
15. +m

16. K. An. ± +•m r

17. В.Б. ±
18. + + ±
19. K.H.

K.E.ac. + ++ ± ±
21. I. A. ±
22. II. S.

J.A.23.

24. H.A. ±
25. R.J. ±
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XV. táblásat folytatása

Hév Oligosaccharid 
R„ értékek

No Auiinosav c hr о: at ographia
fI. III. IV.II. V.

26. J.I. О,15i 0,42; 
0,54
0,32; 0,42; 
0,59; 0,64
0,33; 0,39; 
0,60
0,28; 0,37; 
0,45; 0,53
negativ
0,437
0,28
negativ
0,28
0,29; 0,36; 
0,23; 0,39; 
0,28; 0,39; 
0,26; 0,37; 
0,53

0,47;+ ± +±
0,48;B.M.27.

0,54;J.Katl28. ± ±
0,40;29. G.K. +

B.Ma.
K.M.
M.K.
B.J.
V.A.
D.V.
K.kr.
Sz.E.
Ü.I.
H.I.

30. ±
31. ±
32. ±
33.
34. ±± «•

0,50
0,44
0,50
0,44

35. ±
36. m

37. ± ±
33. ±
39. ±

4.6. Vizelet GAG ürítés vizsgálata autoi/imun betegségekben és a
GAG anyagcserét érintő egyéb kórképekben

A vizeletvizsgálat eredményeit a XVI. táblázatban foglal
tok össze.

!
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XVI. táblázat. Vizelet GAG ürítés különböző kórképedben

íHév CS-4/6, DS KSKor DiagnosisNo Nen '.isGAft
gr oreat.

HSHA
/ év/

Sa.I.
T.Zs.

1. 11 О Rheumatoid arthritis 70 ■H- ± ±+
112. C n n 80 ++ +4+г3. Gy.lä. 10 

Ss.Ss* 12
V.M.
D.E.
S.A.
J.Sz.

0 190n « 4 + +4+ ++ ++
160liupus erythemtodes 

Epydernolysis bullosa oaligna 

Osteogenesis imperfeeta congenita

4* о + + •H-++ ± ±♦
05. 3 500 +++++ ++++ +4 ++4

6. 5 hó c 450 ±♦ n3 hó7. 0 n íj n 430 ++++ I±
<?8. Osteogenesis imperfecta adulta 

Cyst, fibrosis 

Hachitis 

Achondroplasia 

Morf ал 

Klippe1-Peil

5 90 +++ er»4Ш>

-9CfM.P.9. 3 70 4-И- +++
I0я 602 hó10. IT.В. ++ +

í11. 11 150Sz.H. С ++++ ± 4-± ++
12 19012. J. A. 

F.E.
Sz.É.
K. J.

О ++ 4-И-+ ++
13. 12012 О 4+ 4+ ±+

14014. 12 О и 44 444 44
2613. О 80Sudeck sy. 44+ +■г

,-v
• i«' -

7

•-

f

'v



1

- GS -

5. A kísérleti ered: iények értékelése

A nyíregyházi kórház gyermekosztályának kb. 2*5 évet átfogó 

bélésanyagában a célzott vizsgálatкérés eredményeképpen nagyobb 

számban, valószínűsíthetők anyagcserebetegségben szenvedők, mint 

az egyes egészségügyi intézményekben. Bár a vizelet GAG, amino- 

sav- éa oligosaechariduria vizsgálatát csak egy egészségügyi in

tés lényben tudtuk teljes mértékben elvégezni /ÉLIK Eü. Gyeesnek- 

otthon/, valószínűnek látszik, hogy az egészségügyi intézmények

ben levő gyermekek somatomentalis retardaticjának oka túlnyomó

részt pbrinatalis vagy postnatalis ártalom. Vizeletvizsgálati 

eredményeinket csal; tájékoztató jellegűnek tekintettük, és min

den esetben a klinikai tünetegyüttessel összefüggésben értékel

tük.

lía a fizikális vizsgálat vagy az anamnesis nem valószínűsí

tette az anyagcsere-betegséget, eltekintettünk az anyagcsere 

irányába végezhető további vizsgálatoktól. Amennyiben a fizi

kális vizsgálat, az alkati rendellenességek a kóros vizelet

vizsgálati eredményeket megerősítették, vizsgálatainkat kiter

jesztettük a feltételezett diagnosis alátámasztására: EEG, sze

mészeti vizsgálat réslámpával, csontröntgen, cardiológiai vizs

gálatok. 31 BSD feltételezése esetén elvégeztük a pheripheriás 

vérkenet toluidinkékes festését is a fehérvérsejtek metaehroma- 

tikub zárványainak kimutatására.

Mivel májbiopsiát, ultrastructura- és lysosomalis enzym- 

sctivitás vizsgálatára jelenleg nincs lehetőségünk a nyíregy

házi kórház gyermekosztályán, ezen vizsgálatok elvégzésére az 

MPSD gyanús gyermekeket a SZOTE Gyermekklinikára küldtük el.

.
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Három korquio typusu gyermek esetében - mivel klasszikus 

tünetegyüttest mutattak a laborvizsgálatok, valamint a fi

zikális- és röntgenvizsgálatok elvégzése után csoportba so

roltuk okét.

A nyíregyházi kórház gyermekosztályán anyagcsere irányá

ba vizsgált 65 gyermek közül 3 igazolt Morquio syndromás, 2 eset

ben pedig szorgalmazzuk enzymvizsgálatok elvégzését /lásd mel

léklet I./.

Egy Hunter syndromás gyermekünk diagnosisát a SZOTE Gyermek- 

klinikán enzymvizsgálatokkal alátámasztották, két másik esetben 

pedig a Hurler és Hunter syndromák gyanúját igazolni nem tudjuk, 

mivel a gyermekek szülei nem mutattak megfelelő kooperációs kész

séget. Feltűnően sok a mennyiségében vagy összetételében kóros 

GAG ürítést mutató gyermekek száma:

gyermekosztály /Nyíregyháza/ 25 %

Bü. Gyermekotthon Kisléta 23 %

MAGDALENEUM /Nyíregyháza/ 18 %

ÉUM /Nyíregyháza/

Folyamatosan végezzük a röntgen, szemészeti stb. vizsgálato

kat azon gyermekek esetében, ahol a kóros GAG ürítést az Oligo

saccharid chromatogram alapján glucosanln és galactosamin ürítés 

kiséri. Az oligophren gyermekek 10-15 iS-ánál tételezhető fel aai- 

nosav-, szénhydrat-, lipoid-, GAG-anyagésere zavar a vizsgált 

egészségügyi gyermekintézményekben. Az már most is látható, hogy 

sok az atypusos eset. Csoportba sorolásuk valószínűleg a jővó 

feladata lesz még. Ezt elősegíti, ha a dysostosisok és a hetero- 

degenerativ betegségek köréből egyre több, esetleg kombinált,

13 %

-
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átmeneti formájú raktárbetegség typust választanak le. A mellé

kelt fényképfelvételek néhány ilyen esetet is bemutatnak /lásd 

melléklet III./.

A nyíregyházi kórház gyermekosztálya beteganyagában /65 fő 

selectioban/ a szénhydrátanyagcsere és GAG vizsgálatok eredmé

nyeképpen egy fucosidosis, egy mucolipidosis II. és egy gene

ralizált G^-gangliosidosis esetet szűrtünk ki. Szén eseteket 

a labor és röntgenvizsgálati anyaggal együtt fenyképfelvételen 

mutatjuk be /lásd mellékletek II, IV, V/.

Az aminosavanyagcsere zavar irányába végzett vizsgálatokkal 

két cystinuriás esetet szűrtünk ki /lásd melléklet IX./. 2gy is

mert PKU-s gyermek mellett /ЕЬШ/ még egy felnőtt esetet talál

tunk Kislétán. A viselet ferriehlorid testje positiv volt, a se

rum phenylalanln tartalma ^ 15 mg#. /Lásd melléklet VIII./.

Még további vizsgálatokat igényel a MAGDALENElM-ban talált 

pozitiv vizelet ferriehlorid testek értékelése.

Külön fejezetben vizsgáltuk az autoimmun betegségek néhány 

typusában és egyéb, a GAG anyageserét érintő betegségekben ta

lált vizelet GAG ürítést. A kapott értékek alátámasztják a szak

irodalmi információkat /lásd melléklet VI, VII./.

Rheumatoid arthritisben a GAG ürités függ a betegség stá

diumától /aeut időszakban magasabb/ és függ az életkortól is 

/idősebb korban csökken/. Marfan syndromában az intenzív növeke

dés időszakában jellemző a fokozott GAG-ürités.

Az osteogenesis imperfecta congenita syndromában szenvedő 

beteg vizelet GAG ürítésének meghatározása alciánkék festékkő-
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tési eljárással ige a rágás értéket eredményezett / у 250 rag SAG/ 

gr creatinin kóros érték/« Ez az érték raás eljárásokkal /pl* elect- 

rophoresissel/ nem támasztható alá« Valószínűleg uronsav komponens 

kötődik az aleiánkékhez* és az adja az álposittv eredményt.

Csupán 4 Sudeek syndromás beteg vizeletét vizsgáltuk meg a 

jelen időpontig. Közülük 3 fő oligosacchariduriája olyan jellegze

tes volt, hogy célszerűnek látjuk az Ilyen typusu vizsgálatainkat 

tovább folytatni /lásd melléklet VII,/ A szakirodalom nem ir le 

ilyen jellegű vizsgálatokat ill. észrevételeket a Sudeek syndro- 

má'ban.

\

1

•;
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6. Összefoglalás

A lysosomalis enzymdefectvisBal járó kórképek közül a kóros 

GAG-tárolással és -ürítéssel Jellemezhető betegségek csoportjá

ban végeztem szűrővizsgálatot a Szaboles-Szatmár megyei Tanács 

Jósa András Kórház R.I. Gyermekosztályán, a Kislétai Eü. Gyer

mekotthonban, a nyíregyházi MAGDALEtTEUM Eü. Gyermekotthonban, 

vala: int az ÉLIM Eü. Gyorrnekotthcnba. A lysosonalis enzyndefec- 

tusok biocheniájénak áttekintése után ismertettem a vizelet GAG 

eghatározás qualitativ és quantitativ vizsgálati módszereit. 

Saját eljárást is kidolgoztam az egyes GAG-ok százalékos arányá

nak megállapítására, melyet a szűrővizsgálataink során a GAG- 

alciánkék festékkötési módszerrel együtt alkalmaztunk.

A vizelet GAG szűrővizsgálat alkalmas arra, hogy typusos 

vagy atypusos MPSD eseteket szelektáljon, bár a diagnosis fel

állításához még más klinikai és laboratóriumi vizsgálatokra is 

szűkeég van.

Külön területet képviselnek az autoimmun betegségek, melyek 

közül a rheumatoid arthritisben újabban rheumafactőrként is ér

tékelik a vizelet GAG-üritést.
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MELLÉKLET III.

Kóros GAG fractiót ürítők a Kislátai Eü. Gyermekotthonban.
Atypusos esetek.

•4
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MELLÉKLET IV.

Li. P. 7 hónapos fiú Hyiregyháza, Koiiiás, gyermekosztály 

üg* mucolipidosis II. /?/
'

2 hónapos korától kifejezetté vált a faciális dysmor- 

phia, szőlős lapos orrgyök, raacroglossia, széles parietalis 

át ráérő, rövid vaskos végtagok, pajrtieus alkat, mozgássá egény- 

ség. Hangokra, tárgyakra renyhén figyel.

Az egyébként normális mennyiségű GIG a vizeletben tul- 

nyoaiórészt keratan-sulphat tartalmú.

\

Böntgenvizsgálat:

Összehasonlító csuklófelvétels а сзontmagvak még nem 

jele tek meg.

Medenceielvétel» csontmagok még nem láthatók.

í
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MELLÉKLET V.

T*Cg* fiu, 1 éves Nyíregyháza, Kórház, gyermekosztály 

Dg i Generalizált (?b ^-gangliosidosis?

ШШШ.
Tömeges agykoponya, hypotoniás izomzat. Vaskos tömpe orr, 

benyomott orrgyök* Rövid, vaskos ujjak. sirási hangja ély, 

rekedtes*

fővizsgáját i

Albuminuria* Vizelet GAß meghatározás*

he paran-sulphat в ++++

к erat an-sulphat » ++-*-+

dermatan-sulphat * +

CPK, LDH, hugysav emelkedett.

A vizeletből cerebrosidok extrahálhatők.

I

j
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MELLÉKLET VI.

Gy.M. fiú, 10 íves nyíregyháza, Kórház, gyermekosztály 

Lgi Rheumatoid arthritis

Vizelet GAG űritis! 190 mg GAG/gr creatiniu

L



t

MSLLiKLSC 71I.

Sudeek syndromában szenvedd? 3 beteg esetében nemcsak a 

vizelet 6AG ürítés volt jellemző, hanem az Oligosaccharid- 

uria is. Mindegyik esetben л/ 120 rng/ó glncosehos vagy ga- 

lactosehoz hasonlő saceharida ürült /lásd P.J. Oligosacc

harid chromatogramját/.

I
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МЕЫЖЬЙГ IX.

Amino savanyagc зего-zavarok 

Nyíregyháza, Kórház, gyermekosztály

1 C9

X.1JLV *

H.J. 9 éves leány

Bgj cystiauriaSz.M. eyatin-köve

l
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