
Összefoglaló 
egyes diagnosztizálható, 
terápiával már rendelkező 
ritka betegségekről

A kiadvány kizárólag egészségügyi szakembereknek szól.
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A kiadványról...

A ritka betegséget 10 000 lakosra jutó kevesebb, mint 5 eset incidenciája határozza meg, azon
ban a 7000 ritka betegség többségénél előfordulásuk ennél jóval ritkább. A ritka előfordulás 
ellenére para dox módon mégis magasra tehető a ritka betegséggel élők száma, így hazánkban 
hozzávetőlegesen 800 000 lakos érintett valamely orphan vagy ultra-orphan betegségben. 
A ritka betegségek 80%-a genetikai alapú, túlnyomó többsége súlyosan fogya tékossá teszi, 
korlátozza az életet, csökkenti az életévek számát úgy a felnőttek, mint a gyermekek esetében. 

Nem csak a betegség terhes azonban, hanem a betegeknek ma még gyakran egy elhúzódó, sok szor 
hosszú éveket felölelő betegutat szükséges bejárniuk a diagnózis felállításáig, ezáltal a rendel ke-
zésre álló terápia megkezdéséig. A ritka betegségek kezelésében óriási érték a gyors és pontos 
diagnózis. A korai diagnózis feállítása nem csupán a terápia megfelelő időben történő megkezdésé
ben, ezáltal az életminőség javításában segíthet, hanem a betegség ismeretében a család tervezést 
támogatva az örökletes betegségek kiala kulásának kockázata előre felmérhető és szűrhető. 

Éppen ezért a ritka betegségek felismerésében és a betegút optimalizálásában pótolhatatlan 
szerepet töltenek be az alapellátás szakemberei, hiszen az alapbetegség és a kezelés útvona-
lának ismerete döntő fontosságú a ritka betegséggel élők ellátásának koord i nálásában.

Tekintettel arra, hogy egyre több ritka betegség diagnosztikájában előrelépés történt az elmúlt 
évtizedekben és folyamatos fejlődés mutatkozik az egyes betegségek terápiái tekintetében – 
sőt ma már szerencsére a klinikai vizsgálatok területén is érezhető az előrelépés – az Innovatív 
Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) orphan szakmai munka cso portjának eltökélt célja, hogy 
lehetőségeihez mérten elősegítse a terápiákhoz történő gyors hozzáférhetőséget biztosító 
környezet létrejöttét, amely felöleli a korai diagnózis felállításától az életminőség javulásához 
és a várható élettartam növekedéséhez hozzásegítő terápia alkalmazásáig tartó utat. 

Örömünkre szolgálna, ha jelen összefoglalóval segíteni tudnánk az alapellátásban dolgozó egész-
ség  ügyi szakemberek ritka betegségekkel kapcsolatos ismereteinek bővítését, különös tekintettel a 
diag nosztizálható, terápiával már rendelkező betegségek területén. A kiadvány így 10 különböző rit
ka betegség átfogó leírását tartalmazza, azonosítva a betegség fennállására gyanút adó tüneteket, 
valamint megjelölve a beteg továbbirányítását segítő, releváns vizsgálatokat végző központokat. 

Az AIPM ezen kiad vánnyal kívánja támogatni a diagnózis mihamarabbi felállítását és a ko-
rai kezelés lehetséges megkezdését az alapellátás orphanéberségén keresztül, bízva a ritka 
betegséggel élők potenciálisan  lerövidíthető betegútjában.

A jövő gyógyszereit most fejlesztjük



 

Ritka betegség neve: 

AKROMEGÁLIA
EGYÉB MEGNEVEZÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK: —

Betegség tünetei, jelei1,2

A legjellemzőbb, látható jelek a megnövekedett cipő- és gyűrűméret, amelyet 
a láb és a kéz megna gyobbodása okoz. Idővel az arcberendezés is megváltozik: 
 jellemző lehet az ajkak megvastagodása, a kiemelkedő homlok, a fogak eltá vo-
lo dása egymástól, valamint a fej méretének megnagyobbodása.

A jól látható tünetek mellett további tünetei a betegségnek:
•     zsibbadó, égető érzés a kezekben és/vagy a lábakban,
•     karpális alagút szindróma okozta kézujjak fájdalma, zsibbadása és gyengesége,
•      légzéskimaradás alvás közben (alvási apnoe), a légutak elzáródása áll  

fenn a lágy szövetek duzzanata miatt,
•     kellemetlen testszaggal járó, fokozott izzadás,
•     fáradtság és gyengeség érzése, fejfájás
•     merevedési zavar,
•     rendszertelen menstruációs ciklus és emlőváladékozás,
•     csökkent libidó,
•     ízületi fájdalmak a csontok és a porcok növekedése miatt,
•     megvastagodott, zsíros bőr, továbbá
•     a hang mélyülése.

Betegség leírása1,2 

A növekedési hormon (GH: growth hormone) túlzott mértékű termelődése során ki
alakuló akromegália ritka betegség. A becslések szerint minden egymillió emberből 
125 érintett, Magyarországon ez kb. 1250 beteget jelent1. A kialakulás lassú folya
mata miatt a betegek jelentős hányada nem diagnosztizált, a látható jelek ellenére 
sokszor még a családtagok sem veszik észre az elváltozásokat. 

Az akromegália egy olyan hormonális rendellenesség, amelyben az agyalapi 
mirigy túl sok növekedési hormont termel a testnövekedés lezárulása után. 
  Ezt leggyakrabban az agyalapi mirigy jóindulatú daganata (adenoma) okozza. 
A daganat növekedése fejfájást, látászavart, illetve látótérkiesést okozhat. A 
növekedési hormon túltermelése a csontok és a porcok növekedéséhez vezet, 
fokozatos fizikai változásokat okozva a testben. 
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Az akromegália bármely nemnél és életkorban 
előfordulhat, de gyakran középkorúaknál kerül 
diagnosztizálásra. Sokszor a betegség tünetei 
látvá nyosak mégis későn kerül felismerésre, át
lag 10 év telik el a tünetek megjelenésétől a di
agnózisig1,2. 

A kezelés első lépése általában a tumor sebé-
szeti eltávolítása. Azonban nem minden daga-
nat távolítható el teljes mértékben, és a kiújulás 
lehetősége is fennáll. 

A gyógyszeres terápia célja a növekedési hor
mon szintjének csökkentése vagy hatásának 
blokkolása. A megfelelő kezeléssel a betegség 
gyakran kontrollálható, azonban a már kialakult 
ízületi deformitást nem lehet visszafordítani. 
Kezelés nélkül a tünetek súlyosbodnak és társ
betegségek alakulnak ki, mint pl.: magas vér-
nyomás, cukorbetegség, szívbetegségek, vastag
béldaganat. 

Az akromegáliával járó megjelenésváltozás mi
att az érintettek hajla mosak lehetnek a dep
resszióra, kerülik a nyilvánosságot, ezért a lelki 
teher gondozása is szükséges.

Páciens továbbirányítása1: 

Endokrinológiai centrumokba 

Az akromegália egy egész életen át tartó állapot, amely folyamatos megfigyelést igényel.  
 A korai felismerése és kezelése pedig rendkívül fontos a szövődmények elkerülése és az életminőség 
megtartása érdekében. A színes tünetegyüttes mögött fontos, hogy már az alapellátásban gondol
janak erre a ritka betegségre. A felismerésében segíthet a multidiszciplináris szakmai megközelítés 
és a betegeknek endok rinológiai centrumokba való irányítása a tünetek korai megjelenésétől, így 
nagyobb az esély megfékezni a betegséget és szövődmények kialakulását. 

Forrás:
1. Góth M, et al. Acromegalia. Orvostovábbképző Szemle XXVI. évf. 4. szám. 2019. április, 65-71.
2. Lugo G, et al. Clinical Manifestations and Diagnosis of Acromegaly. International Journal of Endocrinology 2012;2012:540398

A jövő gyógyszereit most fejlesztjük



Ritka betegség neve:  

ALFA-MANNOZIDÓZIS
 

EGYÉB MEGNEVEZÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK: α-Mannosidosis 

Betegség tünetei, jelei

Egyes gyermekek anatómiai deformációkkal születnek, vagy az el ső 
életév során alakulnak ki náluk ezek az eltérések. Mások egész sé-
geseknek tűnnek a születés időpontjában, de életkoruk előre halad-
tával álla potuk rosszabbodást mutat. 

A betegség főbb tünetei közé tartoznak: 
•      immunhiányos állapot jelei, 
•      visszatérő infekciók, 
•      csontrendszeri rendellenességek,  
       (pl. durva arcvonások, genu valgum), 
•      izomgyengeség, 
•      gyermekkori nagyothallás, 
•      mentális állapot és beszéd funkciók fokozatos romlása.1,2

Betegség leírása1 

Az alfa-mannozidózis egy ultra-ritka, progresszív, lizoszómális  
táro lási betegség, melyet az alfa-mannozidáz enzim hiánya okoz. 

Legtöbb gyermeknél a klinikai tünetek már a korai életkorban  
kiala kulnak, és az idő előrehaladtával progrediálnak. 
A korai felismerés és a megk ezdett kezelés javíthatja a betegség  
kimenetelét, valamint a beteg életminőségét. 
A betegség gyakorisága hozzávetőleg 1 eset / 500 000 újszülött.1,2

Páciens továbbirányítása: 

Anyagcsere megbetegedésekkel foglalkozó centrumok, 
klinikai genetikai központok felé

Forrás: 
1.  Guffon N et al. Mol Genet Metab 2019;126(4):470-474.
2. Malm D and Nilssen O. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21.
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Ritka betegség neve: 

AMIOTRÓFIÁS LATERÁLIS 
SZKLERÓZIS
 

EGYÉB MEGNEVEZÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK: ALS

        Betegség tünetei, jelei:

•       Gerincvelői (alsó) motoneuronok károsodása miatt a vázizmok gyengesége, 
sorvadása lép fel, akaratlan rángások is jelentkezhetnek.  
Elsősorban a kéz és lábfej izmok érintettek: a kezek gyengülnek, ügyetlenné 
válnak, a lábfej emelése nehezített, járáskor a beteg csapja a lábfejét. 

•       Az agykérgi (felső) motoneuronok és a piramis pálya károsodása fokozott 
izomtónushoz vezet

•       Az agytörzsi mozgató magok idesejtjeinek károsodása okozza a bulbaris 
tüneteket: nyelészavar, elmosott, nehezen érthető beszéd, nyelvmozgások 
nehezítettsége, nyelv sorvadása1

        Betegség leírása 

•       Előfordulása: 5-6 beteg/100.000 lakos, új betegek száma  
1-3 beteg/100.000 lakos/év.2

•       Általában 50-60 éves korban jelentkeznek a tünetek, kb minden 10. eset mutat 
pozitív családi anamnézist (fALS), 90% szórványos marad (sALS)3,4

•       Több mint 130 gén kapcsolódik a betegséghez, a leggyakoribb a C9orf72 és SOD1 
gének mutációja3,4

•       Progresszív betegség, a túlélés 2-5 év, a betegek halálozását általában  
légzési elégtelenség okozza

Forrás: 
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1450 
2. https://izominfo.rirosz.hu/amiotrofias-lateralszklerozis-als/ 
3.  Renton AE, Chiò A, Traynor BJ. State of play in amyotrophic lateral sclerosis genetics.  Nat Neurosci. 2014 Jan;17(1):17-23 doi: 10.1038/nn.3584. Epub 2013 Dec 26
4.  Tripolszki K, Gampawar P, Schmidt H, Nagy ZF, Nagy D, Klivényi P, Engelhardt JI and Széll M (2019) Comprehensive Genetic Analysis of a Hungarian Amyotrophic Lateral 

Sclerosis Cohort. Front. Genet. 10:732. doi: 10.3389/fgene.2019.00732
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Páciens továbbirányítása 

→       Diagnózis: EMG,  
genetikai vizsgálat,  
egyéb gerincvelői betegség 
kizárása (képalkotó vizsgálatok, 
liquor vizsgálat), labor (kissé 
emelkedett kreatinin kináz (CK)2

→       A beteget célszerű  
Neuromuscularis Centrumba, 
illetve örökletes formák esetén 
klinikai genetikai központba 
irányítani

ALS
9



Ritka betegség neve: 

AUTOIMMUN TROMBOTIKUS 
TROMBOCITOPÉNIÁS PURPURA1 
 

EGYÉB MEGNEVEZÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK: 

aTTP, Szerzett TTP, Antitestes TTP, Moschowitz-syndroma

Betegség tünetei, jelei:

Változatos, szervkárosodásra utaló tünetek/jelek, leggyakrabban:  
•      neurológiai eltérések, gyakran intermittáló jelleggel  

(stroke-ra utaló jelek, bénulás, tudatzavar, görcsroham)
•       myocardiális ischaemia jelei  

(mellkasi fájdalom, EKG eltérések, akár myocardialis infarctus)   
•      veseérintettség jelei (de a kreatinin az esetek többségében <200 umol/L),
•      a patomechanizmusból adódóan egyéb szervek károsodásának lehetséges 

klinikai jelei.

Laboratóriumi vizsgálatokban:
•      thrombocytopenia 
•       microangiopathias haemolyticus anaemia (MAHA) jelei, (anaemia, emelkedett 

LDH, emelkedett indirekt bilirubin, kenetben fragmentocyták/schistocyták).

Betegség leírása 

A véralvadási rendszer aktiválódása során a vérlemezkék a von Willebrand 
faktor hoz (vWF) kapcsolódnak, ezáltal az érsérülést elzáró thrombust alkotnak. 
Fiziológiásan a thrombus kóros növekedésének az ADAMTS 13 (a disintegrin and 
metalloprotease with thrombospondin type 1 repeats member 13)  enzim szab 
 gá tat, enzimatikusan kisebb darabokra hasítva a thrombust, megakadályozva az 
eret elzáró thrombusnövekedést. 

aTTP-ben ellenanyagok, antitestek termelődnek az ADAMTS 13 ellen, emiatt az 
éren belül kont rollálatlan thrombusnövekedés indul meg, ultranagy vWF mole-
ku lák és vérlemezkék részvételével. Ennek klinikai következménye a lényegében 
bármely szervben, de elsősorban agyban, szívben, vesében kialakuló artériás 
érelzáródás, következményes ischaemiával, gyakran irreverzibilis szervkárosodás
sal. A szervkárosodás mértéke az elzárt ér ellátási területének nagyságától függ, 
lehet több szervet érintő károsodás is. 
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A thrombusnövekedés elhasználja a vérle mezkéket, ez thrombocytopeniához, valamint a throm
bus vörösvértesteket mechanikusan károsító volta miatt microangiopathias haemolyticus anae
miához (MAHA), fragmentocytosishoz (schistocytosis) vezet. Kezeletlenül az állapot rövid távú 
mortalitása 90% feletti, emiatt azonnali adekvát ellátásra van szükség, amellyel a tartós szervkáro
sodás mérsékelhető, legjobb esetben elkerülhető.    

Páciens továbbirányítása
 
→       Rohamkocsival Apheresis központtal rendelkező  

és aTTP kezelésében jártas Hematológiai Centrumba,  

→       amennyiben ez rövid időn belül nem lehetséges, a legközelebbi  
intenzív terápiás osztályra, vagy sürgősségi osztályra,  
ahol mobil apheresis történhet, 

→       majd a beteg állapotának stabilizálása után mie lőbb az Apheresis központtal  
rendelkező Hematológiai Centrumok egyikébe. 

  Az időfaktor a beteg ség esetében nagyon lényeges.

Forrás:
1.  Egészségügyi szakmai irányelv – A thromboticus thrombocytopeniás purpura (TTP)  

és a haemolyticus uraemiás syndroma (HUS) kezeléséről Orvosi Hetilap 2017.  
158. Évfolyam Szupplementum 2, 1-44. 

2. Sadler JE Blood, 2008 Jul 1;112(1) 11-18.
3. Joly BS et al, Blood, 2017 May 25; 129(21): 2836-2846. aTTP



Ritka betegség neve: 

GAUCHER-KÓR  
 

EGYÉB MEGNEVEZÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK: Savi ß-glükozidáz deficiencia, 
Glükocerebrozidáz deficiencia, GD

       Betegség tünetei, jelei:

A betegségnek három különböző súlyosságú formája ismert. 

•    1-es típusú Gaucher-kór (felnőttkori forma)
A Gaucher-kór leggyakoribb formája, más néven ez a „nem-neuropátiás Gaucher-kór”, mivel 
ezekben a betegekben nincs idegrendszeri eltérés. Bármely életkorban előfordul, de a diagnózis 
felállításakor a betegek több, mint fele gyermek- vagy serdülőkorú. Adekvát terápia hiányában 
progresszív lefolyású és életveszélyes szövődményekhez vezethet. 
Leggyakoribb tünet a megnagyobbodott lép vagy máj, amely tompa hasi fájdalommal, 
étvágy talansággal, nehezített légzéssel jár. Gyermekek esetén gyakran a haskörfogat hirte-
len növekedése az a tünet, amely  miatt a szülők orvoshoz fordulnak. A betegek nagy részénél 
elsősorban az alsó végtagokon jelentkezik tompa csontfájdalom, jellegzetes a hosszú, 
csöves csontokban, epizódokban jelentkező, hasító, szúró fájdalom, az ún. „csontkrízis”, váratla-
nul bekövetkező csonttörések, gyermekekben növekedési problémák és fogászati rendelle
nességek. A diagnózis fel ál lí tásának idején találkozhatunk vérzékenységre utaló tünetekkel, 
pl. orrvérzés, ínyvérzés, bőrvérzés, könnyen kialakuló véraláfutások, melyek az alacsonyabb vér
lemezkeszám és azok csökkent funkciójának következményei.  A vérszegénység gyakran okoz 
fáradtságot, kimerültséget mind gyermek, mind felnőtt korban.

•   2-es típusú Gaucher-kór (csecsemőkori, akut neuropátiás forma)
Ez a típus nagyon ritka, korai halálozáshoz vezet csecsemőkben, vagy nagyon fiatal gyerme
kekben. Már születés után jelentkezhet a megnagyobbodott lép és máj. A dominálóan kóros 
idegrendszeri tünetek 3-6 hónapos korban alakulnak ki, pl. a nyak hátrafeszítettsége, a törzs, 
karok merevsége, szájzár, nyelési nehezítettség és kancsalság. 
A lépmegnagyobbodás mindig jelen van, a betegek 60%-ában a vérlemezkeszám is alacsony. 
A Gaucher -kór ezen típusában nincs csontérintettség. 

•   3-as típusú Gaucher-kór (fiatalkori, krónikus neuropátiás forma)
A klinikai kép igen változatos. Többségében 2-3 éves korban, az esetek 1/3-ában viszont csak 
8-10 éves korban jelentkeznek tisztázatlan eredetű lázas epizódok, vérzékenységre való hajlam, 
vérszegénység tapasztalható, a máj és a lép megnagyobbodása hasi feszülést, fájdalmat okoz.
Idegrendszeri tünetek jelentkezhetnek, pl. egyes betegekben szemmozgás zavarok, másoknál 
epilepsziás görcsrohamok, gyenge mozgáskoordináció, érzékelési zavar, szellemi fogya-
tékosság és viselkedési zavar. 
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         Betegség leírása 

A Gaucher-kór gyanúja elsősorban azoknál a betegeknél merül fel, akiknél ismeretlen erede
tű lép- vagy májmegnagyobbodás, alacsony vérlemezkeszám, vérzékenység, csontízületi fájda
lom és vagy spontán csonttörések jelentkeznek. A Gaucher-kór öröklődő betegség, diagnózisa 
a β-glükozidáz (más néven glükocerebrozidáz) enzim elégtelen működésének, illetve hiányának 
kimutatásán alapul, melyet a genetikai vizsgálat, a betegség morfológiai eltérései és a klinikai 
tünetek megerősítenek.

Páciens továbbirányítása:
 
→       Magyarországon a Gaucher-kór felismerésében és kezelésében  

a megyei kórházak hematológiai osztályai és szakrendelései  
kiemelkedő tapasztalattal rendelkeznek. 

→       A genetikai háttér tisztázása klinikai genetikai központokban történik.

Forrás:
Weinreb NJ. Clin Adv Hematol Oncol. 2012; 10:3-6.
Mistry PK, eta I. An J Hematol. 2011;86(1):110-115.
Grabowski GA et al. Gaucher Disease. The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. 2014.  
http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?bookid=971&sectionid=62643884. Letöltve: 2019. július
Mehta A. Eur J Intern Med. 2006 Nov; 17 Supply: S2-5.
Hopkin RJ and Grabowski GA. Lysosomal Storage Diseases. Harrison’s Principles of Internal Medicine, 20e  
(http://accessmedicine. mhmedical.com.proxy.libraries.rutgers.edu/content.aspx?bookid=2129&sectionid=l 92531339.) Letöltve: 2019. július 
Mistry PK et al. An. J. Hematol. 2007; 82(8): 697-701.



Ritka betegség neve: 

HUNTER-KÓR
 

EGYÉB MEGNEVEZÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK: 
II. típusú mukopoliszacharidózis, MPS II

        Betegség tünetei, jelei:1

•       Születéskor teljesen egészséges fiúgyermek

•        Kezdeti tünetek atipikusak, de a halmozódásuk kelti fel a gyanút: 
–        Ismétlődő felső légúti hurutok, otitiszek, nagy mandulák  

(andenotomia, tonsillectomia!), eldugult orr, rossz hallás,  
hasi sérvek (műtétek), hasmenések

•         1,5-4 éves kor után jellegzetes arcforma és csont-/ízületi jelek: 
–      Széles orr, lapos orrgyök, vaskos ajkak (megnagyobbodott manibula),  
        nagy nyelv, nagy fej, előreugró vaskos szemöldök, durva haj 
–      Alacsonynövés, dysostosisok, alsó háttáji gibbus, ízületi merevség/kontraktúra  
        (pl. „karomtartású” kéz), karpális alagút szindróma, csípőficam 
–      Nem stimmel a felállított „reumatológiai” diagnózis: rheumatoid arthritis,   

                Perthes, rachitis…

•       Nagy has (nagy máj és lép), szívzörej, szívbillentyű-eltérés

•        Neuropátiás forma: 3 éves kortól jól látható intellektuális hanyatlás 
–       Korábban elsajátított képességek elvesztése, viselkedészavarok

        Betegség leírása:1 

•       X kromoszómához kötve öröklődő enzimdefektus:  
a fiúk érintettek kb. 1:100.000 arányban 
(lányoknál kimutathatatlanul ritka)

•       IDS gén mutációja → iduronát-2-szulfatáz (I2S) enzim kiesése

•       Éveken át rakódhatnak le a lebontatlan glikozaminoglikánok  
(GAG, régi nevükön: mukopoliszacharidok) a gyermek legkülönbözőbb szerveiben 
okozva károkat (szív, erek, tüdő, máj, ízületek stb.)

•       Várható élettartam 10-15 év, de minél előbb kezdődik a kezelés, annál 
kedvezőbbek az eredmények, és a legszerencsésebb gyermekek – akik idejekorán 
felfedezett, enyhébb betegséggel születtek – jó életminőséggel élhetnek
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Páciens továbbirányítása: 

MPS (mukopoliszacharidózis) Centrumok felé

→       Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet,  
Toxikológia és Anyagcsere Osztály

→       Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika

→       Semmelweis Egyetem

Forrás:
1. Scarpa M. Mucopolysaccharidosis type II. GeneReviews, 2018. (www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1274, letöltve: 2022.08.10.)



Ritka betegség neve: 

LEBER-FÉLE ÖRÖKLETES 
OPTIKUS NEUROPÁTIA
  

EGYÉB MEGNEVEZÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK: LHON 
 

Betegség tünetei, jelei

Az első tünetek rendszerint fiatal felnőttkorban jelentkeznek, jellemzően férfiak
nál.1,2 Első tünetként a szemen észlelt gyors, fájdalommentes, centrális látásrom-
lás, a látás homályossá válása, illetve károso dott színlátás esetén mindenképpen 
gondolni kell az LHON-ra.2 Kezdetben a tünetek általában csak az egyik szemen 
jelentkeznek, de előfordulhat, hogy rögtön már a folyamat elején mindkét szem érin
tetté válik.2 A változó mértékű látás-élesség csökkenés fokozódásával a betegeknek 
egyre nehezebbé válik az olvasás, a jármű-vezetés, vagy akár az arcok felismerése.3,4

Betegség leírása1 

A LHON egy mitokondriális megbetegedés, amely főleg a 20-30 év közötti 
fiatal férfiakat érinti. Kizárólag anyai ágon öröklődik, a családi anamnézis haj-
lamosító tényező.1,2 A látás élessége és a színlátás fájdalommentesen, de prog-
resszíven romlik. A látóideg fokozatos sorvadása, majd elhalása előbb-utóbb 
vaksághoz vezet, habár spontán javulási periódusok is előfordulhatnak.5 

A kórkép hátterében a mitokondriális DNS különböző génjeinek mutációi állnak, 
ám az esetek többségében az LHON kórképének kialakulását három ún. „primer” 
pontmutáció egyike okozza.6,7 

normális látás centrális látásromlás és károsodott 
színlátás (illusztráció)
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Hazánkban a LHON diagnosztikus alapfeltétele a betegség kialakulásáért felelős mutációk 
molekuláris genetikai azonosítása. A LHON gyakorisága hozzávetőleg 1:45.000, az európai popu-
lációban, így ritka betegségnek számít.1 A klinikai ta pasz ta  lat azt mutatja, hogy a hirtelen látásromlás 
szempontjából a LHON könnyen össze téveszt hető a sclerosis multiplex (SM) betegséggel. Ezért nem 
igazolt SM esetén gondolni kell LHON-ra is, és érdemes lehet genetikai vizsgálatra küldeni a beteget.

Páciens továbbirányítása: 

LHON megbetegedésekkel foglalkozó centrumok felé

→       Az egyetemek Ritka Betegség Szakértői Központjai
→       Klinikai genetikai központok
→       Szemészeti Klinikák

A jövő gyógyszereit most fejlesztjük

Forrás:
1. V. Carelli et al. J Neuro-Ophthalmol. 2017; 37:371-381.
2. Ch.Meyerson et al. Clin Ophthalmol. 2015; 9:1165-1176.
3. https://gendiagnosztika.hu/leber-fele-oroklodo-optikus-neuropatia-genetikai-vizsgalata/
4. https://www.nature.com/articles/d42473-019-00186-5
5. J. Fraiser et al. Surv Ophthalmol. 2010 July 8;55(4):299-334.
6. B. Mascialino et al. Eur J Ophthalmol. 2012; 22:461–5.
7. Yu-Wai-Man P et al. Prog Retin Eye Res. 2011; 30:81–4.



Ritka betegség neve: 

NÖVEKEDÉSIHORMON 
ELÉGTELENSÉG 
 
EGYÉB MEGNEVEZÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK: GHD= Growth Hormone Deficiency 
 

         Betegség tünetei, jelei1-4 

A növekedést számos tényező, így genetikai, endokrinológiai és környezeti hatások befolyásol
ják. A növekedés a fejlődés velejárója, folyamatát a gyermekorvos rendszeresen ellenőrzi az ún. 
 percentilis növekedési görbe alapján, amely a kor és nem szerinti testsúly és testmagasság 
statisztikai megoszlását mutatja. A növekedés nem mindig egyenletes, és még családon belül is 
előfordul, hogy eltérő magasságúak a gyermekek. Azonban normális növekedés esetén az idő és 
a magasság arányának ugyanazon tartományban kell maradnia. Amennyiben a gyermek testsúlya 
vagy testhossza a percentilis ábrán a 10-es és a 90-es érték közé esik, akkor fejlettsége megfe
lelő1. Amennyiben az értékek ez alatt vagy felett  helyezkednek el, további orvosi vizsgálat 
szükséges az okok felderítéséhez. 

A növekedésihormon-hiány kezelés nélkül alacsony testmagassághoz, késleltetett pubertáshoz, 
anyag csere-betegségekhez és további egészségügyi problémákhoz vezethet. A felnőttkori növe-
kedésihormon-hiány többek között nagyobb testzsír aránnyal, izomgyengeséggel, csontritkulással, 
megnövekedett szív- és érrendszeri kockázattal jár, amelyeken a hormon pótlása javíthat.

         Betegség leírása1-4  

A gyermekkori növekedésihormon-hiány (growth hormone deficiency − GHD) etiológiája sokrétű. 
A kórkép számos veleszületett vagy szerzett formája ismert. Gyakoriságára vonatkozóan pontos 
adatok nem ismertek. Becsült gyakorisága a nemzetközi irodalom alapján 1:4000−1:100002.  

Az agyalapi mirigy a koponya alján található, borsó méretű mirigy, amely számos hormon 
előállításáért felelős. A szomatropin – a növekedésért felelős hormon − nem megfelelő termelő-
dé se befolyásolja a test növekedését és fejlődését. 

A növekedésihormon-hiány ritka betegség; hátterében többnyire veleszületett, genetikai 
beteg ség áll (pl.: Turner-szindróma, Prader-Willi-szindróma), de a szervezetet ért egyéb betegség 
 (pl. agydaganat), trauma, továbbá sugárkezelés esetén később is kialakulhat. A növekedésihor
mon-hiány spontán is létrejöhet, ennek hátterében rejtett pajzsmirigy-, illetve mellékvese-prob-
lémák is állhatnak.
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A növekedésihormon-hiány nem csak gyermekbetegség lehet. Normál esetben felnőttekben 
is terme lődik növekedési hormon, de kevesebb mennyiségben. Vannak olyan növekedéshor
mon-hiányos gyer me  kek, akiknél a számukra szükséges mennyiség nem tud termelődni, de a 
felnőtteknek szükséges  mennyiség igen. Ebben az esetben a hossznövekedés lezárultával a 
növekedésihormon-kezelés elhagyha tó. Abban az esetben, ha egyáltalán nincs növekedésihor
mon-termelés, a felnőttek is kezelésre szorulnak. 

Páciens továbbirányítása1-4:  

Endokrinológiai centrumok felé

Mivel a növekedés elmaradásának sokféle oka lehet, a pontos diagnózis felállítását többlépcsős 
kivizs gálás előzi meg. Elsőként, a magasság- és testsúlymérést követően az egyéb, háttérben 
húzódó betegségeket zárják ki. Ezt több speciális hormonteszt követi, és ha két független 
próbában is bebizonyosodik a hormonhiány, akkor van szükség a növekedésihormon-kezelésre. 

A többlépcsős folyamat biztosítja, hogy csak azok a betegek kapjanak növekedési hormont, akik 
számára szükséges és biztonságos. A betegség korai felismerése és kezelése esetén lehetőség van 
a felnőttkori  normál magasság megközelítésére vagy elérésére. A gyermekek növekedésfejlődés 
za varának felismerésében nagy szerepük van a védőnőknek és az alapellátást végző orvosoknak is. 
Hormonhiány gyanúja esetén a kivizsgálás és a betegek gondozása erre kijelölt és akkreditált en
dokrinológiai centrumokban, illetve genetikai okok esetén klinikai genetikai központokban történik.    

Forrás:
1.  Joubert K, et al. Az Országos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat eredményei születéstől 18 éves korig I.  (2006), https://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/

index.php/kutatasijelentesek/article/view/394/140
2. Stanley T, et al. Diagnosis of Growth Hormone Deficiency in Childhood, Current Opinion in Endocrinology & Diabetes and Obesity. 19(1):47–52, 2012
3. Góth M. A felnőttkori növekedésihormon-hiányról - www.endokrinologia.hu
4. Society for Endocrinology-You and your hormones: endocrine conditions. Childhood onset growth hormone deficiency

A jövő gyógyszereit most fejlesztjük

GDH
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Ritka betegség neve: 

TRANSZTIRETIN AMILOIDÓZIS
 

EGYÉB MEGNEVEZÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK: 
ATTR amiloidózis= transztiretin amiloidózis

         Betegség tünetei, jelei1-9

Szívproblémák, idegfájdalmak, gyomorbélrendszeri panaszok. Ezek a tünetek számos beteg-
ségre utalhatnak, azonban a tünetek megjelenése egy ritka és életveszélyes betegséget is jelez-
het, a transztiretin amiloidózist. Az ATTR amiloidózisnak sokféle klinikai tünete lehet: a környé
ki ideg károsodáson és a szívelégtelenségen túl a betegség a központi idegrendszert, a vesét, a 
szemet, valamint a gyomor- és bélrendszert is érintheti. A transztiretin amiloid polineuropátia 
 (ATTR-PN) örökletes eredetű, több ideg károsodásával (polineuropátia, PN) jár, és már 50 év körül 
jelentkez hetnek a tünetek.2,3 A transztiretin amiloid kardiomiopátia (ATTR-CM), esetében az ami
loid szálak elsősorban a szívizomban rakódnak le, amely szívelégtelenséghez, végső soron halálhoz 
vezet. A tünetek gyakran hasonlítanak más szívbetegség tüneteihez, pl.: egyéb szívelégtelenség, 
pitvarfibrilláció, egyéb szívritmuszavarok, ezért az ATTR-CM gyakran csak a tünetek súlyossá válá
sa után kerül diagnosztizálásra.1,5

         Betegség leírása1-9  

Az amilóidózisok hátterében örökletes vagy szerzett okok miatt a szervezetben egyes 
 fehérjék rendellenes változatai termelődhetnek. Ezek a kóros fehérjék összecsapzódnak ún. 
amiloid fibrinszálakká és lerakódhatnak a különböző szervekben és szövetekben ezáltal súlyos 
egészségügyi problémák és életveszélyes szervi károsodások alakulhatnak ki1. Az amiloidózisnak 
az adott fehérjétől függően körülbelül 30 típusa ismert, a kezelése típustól függően eltérő, ezért 
a helyes és mielőbbi diagnózis felállítása rendkívül fontos.9

Az amiloidózis egyik leggyakoribb formája a transztiretin amiloidózis (ATTR amiloidózis).  A 
betegség oka, hogy a tetramer szerkezetű transztiretin (TTR) fehérje instabillá válik, monomerek-
re esik szét, majd amiloid szálakká aggregálódva lerakódik a különböző szervekben. 

Két típusa ismert: az örökletes (herediter, hATTR) és a szerzett vagy vad típus (wtATTR – wild-type). 

Az örökletes formának 3 megjelenési formája van: 
1. transztiretin amiloid polineuropátia (ATTR-PN), 
2. transztiretin amiloid kardiomiopátia (ATTR-CM) és a 
3. a vegyes forma, ahol idegi és szívérintettség is van egyszerre.9 
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A hATTR amiloidózisban a TTR-gén mutációja okozza a transztíretin fehérje szétesését. A TTR-gén 
mutációjának eddig több mint 130 változata ismert2,3. A wtATTR amilóidózisban a betegség oka 
nem ismert, idősebb korban, 70 év felett gyakoribb, főleg férfiakat érint.5 

A kezeletlen betegeknél a tünetek megjelenésétől számított medián túlélési idő 6-12 év (mutációtól 
függően)3. ATTR-PN-es betegek jelentős részénél fennállhat szívizomérintettség is, amely a 
túlélési időt jelentősen lecsökkentheti.   Az ATTR-CM-ben szenvedő, kezeletlen betegek esetében, 
a diagnózist követően a medián túlélési idő 3,5 év4. Ma már az ATTR inkább aluldiagnosztizált, 
mint ritka betegség7. Fontos, hogy a polineuropátiák, szívelégtelenségek és más betegségek 
(vesebetegség, szembetegség, muszkuloszkeletális kórképek stb.) esetén is gondoljanak a 
transztiretin amilóidózisra.

Páciens továbbirányítása3,7,9: 

Neurológiai és szívelégtelenség kardiológiai központok felé

Szisztémás betegségként a betegek a tünetektől függően több szakterületen is jelentkezhetnek. 
Ahhoz, hogy a megfelelő kezelés minél hatékonyabb lehessen, nélkülözhetetlen az ATTR ami
loidózis korai felismerése, ezért kiemelten fontos a multidiszciplináris szakmai együttműködés. 

A diagnózis felállításának főbb eszközei az érintettség (polineuropátia és/vagy kardiomiopátia) 
függvényében: vér- és vizeletvizsgálatok, képalkotó modalitások közül a szcintigráfia nagy speci-
ficitással rendelkezik kardiális TTR amilóidózisra, emellett idegi, illetve szív ultrahang és MR, 
biopszia (pl. nyálmirigyből, idegszövetből, bőrből, szívizomból); elektrofiziológiai vizsgálatok: 
elektrokardiográfia (EKG), elektromiográfia (EMG), elektroneurográfia (ENG), valamint genetikai 
tesztelés (örökletes típus esetén).

Szervérintettségtől, valamint a betegség stádiumától függően betegséglefolyást módosító 
terápiák kerültek törzskönyvezésre és zajlanak klinikai kutatások ezen a területen9.  Kivizsgálásuk 
és kezelésük leginkább akkreditált neurológiai, neurogenetikai és szívelégtelenség kardiológiai 
központokban történik. A betegek jobb életkilátásainak elérésére fontos, hogy a betegek minél 
előbb eljussanak a megfelelő kivizsgálási és kezelési központokba.

Forrás:
1. Maurer MS, et al. (2016) Genotype and phenotype of transthyretin cardiac amyloidosis: THAOS (Transthyretin Amyloid Outcome Survey). J Am Coll Cardiol 68:161–172
2.  Conceição I, et al. Assessment of patients with hereditary transthyretin amyloidosis - understanding the impact of management and disease progression. Amyloid. 2019 

Sep;26(3):103-111
3.  Adams D, et al. First European consensus for diagnosis, management, and treatment of transthyretin familial amyloid polyneuropathy. Curr Opin Neurol. 2016 Feb;29 

Suppl 1:S14-26.
4. Maurer MS, et al. Addressing Common Questions Encountered in the Diagnosis and Management of Cardiac Amyloidosis,  Circulation. 2017;135:1357–1377
5.  Connors LH, et al. Heart failure due to age-related cardiac amyloid disease associated with wild-type transthyretin: a prospective, observational cohort study. Circula-

tion. 2016;133(3):282-290.
6. Swiecicki PL, et al. Hereditary ATTR amyloidosis: a single-institution experience with 266 patients. Amyloid. 2015;22(2):123-131.
7. Rubin J, et al. Cardiac Amyloidosis: Overlooked, Underappreciated, and Treatable. Annu Rev Med. 2020;71:203-219.
8. González-Duarte A, et al. Impact of Non-Cardiac Clinicopathologic Characteristics on Survival in Transthyretin Amyloid Polyneuropathy. Neurol Ther. 2020;9(1):135-149.
9.  Garcia-Pavia P, Rapezzi C, Adler Y, et al. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis. A position statement of the European Society of Cardiology Working Group on 

Myocardial and Pericardial Diseases. Eur J Heart Fail. 2021;23(4):512-526. doi:10.1002/ejhf.214

A jövő gyógyszereit most fejlesztjük



Ritka betegség neve: 

SPINALIS IZOMATRÓFIA, 
GERINCVELŐI IZOMSORVADÁS 

EGYÉB MEGNEVEZÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK: SMA

        Betegség tünetei, jelei:

•       Szimmetrikus, progresszív, proximális izomgyengeség,  
amely az alsóvégtagokon kifejezettebb

•       Renyhe mélyreflexek, izületi kontraktúrák

•       Scoliosis (kyphosis, lordosis is előfordulhat)

•       Nyelő- és légzőizom érintettség miatt nyelési nehézség, légzéstámogatási igény

•       Az SMA altípusától (SMA 1-2-3-4) függően csecsemőkorban a kezdeti 
mozgásfejlődés elmaradása (hypotonia) vagy a fejlődést, készségek elsajátítását 
követően stagnálás és hanyatlás következik be. A motoros készségek elvesztése a 
betegség korai szakaszában a leggyorsabb. 

•       Felnőttkorban jelentkező tünetek: megőrzött járóképesség mellett  
jelentkező kifejezett fáradékonyság, tremor, izomsorvadás,  
izomgörcsök, kezek izomerejének elvesztése, légzésfunkció romlása1,2

Betegség leírása 

Előfordulása: 1-2 beteg/100.000 lakos, új betegek száma 8-10 beteg/100.000 
élveszületés/év. Auto szomális recesszív öröklődésű, progresszív  
neuromuscularis betegség. Az esetek 95%-ában az 5. kromoszómán 
 található SMN1 (survival motor neuron) gén biallélikus deléciója 
áll fenn, ami az SMN fehérje hiányához vezet. Az SMN fehérje  
hiánya a gerincvelői motoneuronok pusztulásához és  
következ ményesizomatrófiához vezet.1

Forrás:
1. Prior TW, Leach ME, Finanger E. Spinal Muscular Atrophy. GeneReviews 2000 Feb 24  
[Updated 2020 Dec 3]. 
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1352
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Centrumok:

→       Semmelweis Egyetem
→       Magyarországi Református Egyház  

Bethesda Kórház Gyermekkórháza
→        Pécsi Tudományegyetem
→        Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak  

és Egyetemi Oktatókórház
→       Szegedi Tudományegyetem
→       Országos Mentális Ideggyógyászati  

és Idegsebészeti Intézet
→       Debreceni Egyetem 

Páciens 
továbbirányítása:

Neuromuscularis Centrumba
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