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A FÁRADÓ BESZÉD MINT BETEGSÉGTÜNET 
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Bevezetés
Az interdiszciplináris kutatások leggyakrabban akkor és úgy jönnek létre, ha a 

kutatás tárgya több tudományterületet is érint, avagy ha a felvetett kérdések 
megválaszolása nem oldható meg egyetlen tudományon belül. A beszéd jellegze
tesen több tudományterülettel kapcsolatos; elsősorban a fonetikával és a pszi- 
cholingvisztikával (Gósy 2004,2005); de a neurolingvisztika, a neuropszicholó- 
gia, sőt bizonyos részeivel a beszédtechnológia, avagy a fül-orr-gégészet foglal
kozik. Az ép beszédfolyamatok pontosabb megismerését segíti a normálistól el
térő működések tanulmányozása és leírása. A patológiás változások törvénysze
rűségei és tendenciái valamiféle belső kapcsolatot tartanak a normális funkciók
kal; az eltérés a normális kognitív struktúra egyfajta felbomlása, amelynek elem
zésével következtetések fogalmazhatók meg az ép működésekre vonatkozóan. 
A gyakorlat szempont] ából különösen fontos a patológiás beszéd azonosítása és 
megfelelő elemzése, mert ennek révén egy adott betegség vagy kóros folyamat 
diagnosztizálása lehet biztosabb. A beszéd hallható megváltozása a legkorábban 
jelentkező tünetek egyike lehet a legkülönfélébb betegségekben. Az éptől eltérő 
beszédfolyamatok vizsgálata tehát magától értetődően interdiszciplináris meg
közelítést igényel, amelyben beszédkutató, fonetikus, orvos, neurológus együtt
működése hozhat kiváló eredményt.

A beszédzavarok mindig együtt járnak a beszélő/hallgató pszichés problémájá
val, hiszen a beszélő/hallgató folyamatosan szembesül saját kommunikációs ne
hézségeivel. Érinthetnek egy-egy részfolyamatot, de kiterjedhetnek a teljes be
szédre is; mértékük a legkülönbözőbb lehet. A beszédzavarok felismerését és kü
lönösen egy adott betegséghez kapcsolását nagymértékben megnehezíti a beszé
lő/hallgató relatív toleranciája, valamint az, hogy nemegyszer keverednek az or
ganikus és a funkcionális, illetőleg a pszichés problémák. Némely beszédzavar 
feltűnőbb lehet a környezetnek (a hallgatóknak), mint magának a beszélőnek; a 
beszélők pedig sok esetben a fáradtságukra, kimerültségükre vezetik vissza a ver
bális kommunikáció során jelentkező zavaraikat. A nyelvi és a beszédzavarok tü
netei a legkülönfélébb kombinációkban és a legkülönfélébb betegségekhez, 
szindrómákhoz kapcsolódóan jelennek meg. Lehetnek kísérőjelenségei az alap
betegségnek, mint például a kiejtési nehézség a Parkinson-kórban vagy a gram
matikai megformálás nehézsége demenciában. Lehetnek azonban a kórképeket 
előjelző jelenségek, amilyen például a „kifáradó” artikuláció a myasthenia gra- 
visban (= MG). Ez a betegség a neuromuszkuláris junkció működési zavara, sú
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lyos izomgyengeség, az izomműködés szokatlanul gyors kimerülése, amit az in
gerületátvivő anyag mennyiségének különböző okú csökkenése okoz. Tekintettel 
arra, hogy a betegség egyértelmű felismerése meglehetősen nehéz, ezért minden 
adalék fontos lehet, amely időben ráirányíthatja a figyelmet. Közülük elsőrendű 
szerepe van a beszéd megváltozásának. Ezt különösen az első esetismertetésünk 
igazolja.

A súlyos izomgyengeség (myasthenia gravis) története
A betegséget -  amelyet hullámzó lefolyású izomgyengeség és az izmok kóros 

fáradékonysága jellemez -  Willis írta le elsőként 1672-ben. A beteg izomműkö
dés-teljesítményét úgy jellemezte, hogy az „néma, mint a hal”. 1879-ben Erb 
úgy találta, hogy a myasthenia gravis más típusú izomgyengeséget okoz, mint az 
az egyéb betegségekben megszokott. 1893-ban Goldflam kiegészítette Erb leírá
sát a tüneti képről, s néhány évvel később Jolly használta elsőként a myasthenia 
gravis pseudoparalytica megjelölést. 1901-ben Weigert összefüggést talált a 
csecsemőmirigy (thymus) túltengése és a betegség kialakulása között, míg 1913- 
ban Schumacher és Roth elvégezte az első csecsemőmirigy-eltávolítást. 1934- 
ben Mary Walker a betegség gyógyítására physostigmint alkalmazott, s ez az 
acethylcholinesterase-gátló készítmény jelentős izomerősödést eredményezett a 
betegénél.

Harvey és Masland (1941 -ben) közölte az első elektrofiziológiai leletet, amely 
szerint az ideg ismétlődő ingerlésekor izomfáradás figyelhető meg, ami az amp
litúdó csökkenésével kifejezhető. Simpson 1960-ban leírta, hogy a MG kialaku
lása immunológiailag közvetített anyag támadása az izomvéglemezen. 1971 -ben 
Patrick és Lindstrom állatkísérletben megfigyelte a betegség hullámzó lefolyá
sát, s megállapította, hogy a változékonyságot mutató neostigmin-érzékeny 
izomgyengeség és az acethylcholinreceptor (AChR) fehérje immunizálása kö
zött kapcsolat van. 1976-ban Lindstrom és munkatársai megtalálták a szérumban 
az AChR elleni antitestet, és meghatározták a posztszinaptikus izommembránon 
az immunkomplex szerepét, amely a patognosztikában jelentős előrelépést ho
zott. Eszerint az immunkomplex kötődése az ACh-receptoron indítja el a kóros 
élettani folyamatokat. Mivel az ACh nem tud kötődni a receptorhoz, így nem jön 
létre ingerületátvitel, s az izom nem kapja meg az összehúzódáshoz szükséges 
információt. Az izomzat bizonyos izomcsoportjai nem húzódnak össze, azaz fá
radékonyabb lesz (vö. Szobor 1983, Bradley et al. 2000).

A magyar orvoskutatók közül Szobor Albert foglalkozott e problémával; 
1983-ban 30 év kutatási eredményeit foglalta össze. 675 súlyos izomgyengeség
ben szenvedő beteg kezelése során kidolgozta ennek a betegségnek a diagnoszti
káját, hosszú távú gondozását és magyarországi epidemiológiáját (Szobor 1977, 
1983). Az új epidemiológiai adatok szerint 100 000 ember közül megközelítőleg 
14 szenved súlyos izomgyengeségben. (A magyarországi incidenciaesetek szá
ma kb. 1000. Az USA adatai szerint ott ez a szám mintegy 36 000.) A betegség 
azonban aluldiagnosztizált, ami azt jelenti, hogy valószínűleg sajnos több a nem
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felismert beteg. A nők aránya valamivel magasabb (kb. 3 : 2), a betegség több
nyire az emberek húszas, harmincas éveiben kezdődik.

A súlyos izomgyengeség (myasthenia gravis) kórélettana
Az ideg-izom átmenet (neuromuszkuláris szinapszis) motoros végződésén kis 

hólyagcsákból (vesicula) szabadul fel az ingerületet közvetítő acethylcholin, egy 
enzim, az acethylcholinesterase hatására, majd kis csomagokban (quantumok) 
megjelenik az ideg és izomvéglemez közötti résben, végül kötődik az izom
membránhoz. Ingerlés hatására sok acethylcholinquantum szabadul fel, amely 
depolarizálja az izomvéglemez-régiót és az izommembránt, s ez a folyamat az 
izom összehúzódásához vezet. Súlyos izomgyengeségben a posztszinaptikus 
izommembrán felszíne egyszerűbb, kevésbé redőzött szerkezetű (1. ábra), az 
AChR-k száma pedig lecsökken. Noha a hólyagcsákból normálisan szabadul ki 
az ACh, a membrán -  amelyhez antitestek kötődnek -  kevésbé érzékeny az ACh 
további felhasználására, s feltehetően valamilyen idegi impulzus hatására az 
izom akciós potenciálja is csökken.

Ideg-izom motoros végkészülék: izomvéglemez normál működés esetén (bal 
oldalon) és súlyos izomgyengeségben (MG) (jobb oldalon)

(AChR: acetylcholin receptor + antitest = immunkomplex)

Az, hogy nagy valószínűséggel egy immunközvetített folyamatról van szó 
(Szobor 1983, Bradley 2000), bizonyítja, hogy a myasthenia gravisban gyakori 
más típusú autoimmun betegség is, mint a reumás ízületi gyulladás (rheumatoid 
arthritis), izomgyulladás (polymyositis), pajzsmirigy gyulladás (thyreoiditis), 
bőrfarkas (lupus erythematodes). Ezt bizonyítja a betegség átmeneti újszülöttko
ri formája is. Hasonlóan más immunológiailag közvetített betegségekhez, súlyos 
izomgyengeségben szenvedő anyák újszülöttjeinek mintegy 10%-ánál átmeneti
leg súlyos izomgyengeség tünetei észlelhetők, amelynek oka lehet egyrészt az 
anyai szervezetben termelődő, de a placentán átjutó AChR ellenes antitest kötő
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dése az újszülött izomvéglemezmembránján található AChR-hoz, másrészt szin
tén a placentán átjutó, immunválasz csökkentésére irányuló gyógyszerek hatása 
(ún. immunszuppresszív gyógyszerek használatakor, beleértve a plazmacserét 
is). Az újszülöttkori átmeneti súlyos izomgyengeség tüneteit mutató csecsemők 
szérumában az AChR ellenes antitestek, az IgG és a komplement komponensek 
kötődése a véglemezmembránhoz mintegy 80%-ban kimutathatók speciális im
munhisztokémiai módszerekkel (Szobor 1977, Bradley 2000).

A csecsemőmirigy abnormitása súlyos izomgyengeségben szenvedő betegek 
közel 10%-ánál mint daganatos (legtöbbször jóindulatú) elváltozás, 70%-ban pe
dig mint túltengéses elváltozás van jelen, az aktív immunválasz bizonyítékaként. 
Az ún. „germinatív centrum” a mirigyszövetnek az a területe, ahol a B-sejtek és 
a T-sejtek hatására antitest képződik. A csecsemőmirigyben megtalálhatók mind
azok az alkotórészek, amelyek a MG körfolyamatának kialakulásához szüksége
sek: az izomsejtek (myoid sejtek) -  ezek az AChR antitest kialakulásához szük
ségesek - , az antigénsejtek és az immunkompetens T-sejtek. Nem világos még 
azonban, hogy azoknál a betegeknél, akiknél a csecsemőmirigy daganatos elvál
tozása (thymoma) észlelhető, az elektrofiziológiai eltérés általában miért súlyo
sabb, illetve az AChR antitest szérumszintje rendszerint miért magasabb. Hat
vanéves kor fölött a thymoma jelenléte ritkább.

A súlyos izomgyengeség (myasthenia gravis) klinikai tünetei
A beteg vizsgálatának első megközelítésekor feltűnő az, hogy a változatos fo

kú izomgyengeség specifikus izomcsoportokra terjed ki. A hullámzó izomgyen
geség elsősorban a szemizmokat és a szem-garat (oculopharyngealis) izomcso
portokat érinti. Az izomerő fokát maximális erőkifejtésnél ismételten vizsgáljuk, 
majd rövid szünet után a fáradtság jeleit újraértékeljük. Leggyakoribb klinikai 
jel egy aszimmetrikus szemhéjcsüngés, amelyet a beteg a homlokizom részvéte
lével ellensúlyoz, s ez egy aggódó vagy meglepett kifejezést kölcsönöz arcának. 
(A törzs- és végtagizmok részvétele ritkább. A hajlító nyakizmok gyengesége 
gyakoribb, mint a feszítőké, ugyanakkor a csukló- és ujjfeszítők részvétele a fo
lyamatban gyakoribb, mint a hajlítóké.)

A száj-garat izomcsoportok gyengesége miatt megváltozik a beteg által pro
dukált hang, nehézkessé válik a rágás és a nyelés. A hang nazális színezetet kap, 
amely különösen hosszabb beszélgetés során fokozódik. Előfordul, hogy a száj- 
padizmok gyengesége miatt étkezésnél a folyadék az orron keresztül távozik. 
A gégeizmok érintettsége rekedtséget okoz. Ez különösen szembeötlő, ha a bete
get megkérjük, hogy az elöl képzett [e] hangot hosszan ejtse. Fulladozó, fojtoga- 
tásra emlékeztető, torokköszörülő, köhögő hang sem ritka étkezés után, amit a 
beteg hosszabb idő óta panaszolhat. Hosszan tartó fennállásnál, avagy súlyosabb 
esetekben jellegzetes arckifejezés figyelhető meg. Fáradt állapotban a száj szög
lete lekonyul, depressziós kifejezést kölcsönözve az arcnak. Mosolygásnál a fel
ső ajak közepe felfelé mozdul, a szájzugok horizontális összehúzódása pedig ter
mészetellenes vicsorgó szájbiggyesztésben nyilvánul meg. Az állkapocs gyenge
ségét a vizsgáló a kezével észlelheti: a száj ellenállás nélkül nyitható; ez normá-
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lis esetben, akaratlagos ellenállásra felszólításkor nem következhet be. Az állka
pocs gyengeségének gyakori jeleként a beteg gyakran hüvelykujját az áliához, 
középső ujját ugyanakkor az orra alá vagy az ajkához érinti, mutatóujját pedig 
az arcához szorítja, mintegy figyelmes kifejezést kölcsönözve tekintetének (Hor
váth 2001, Horváth-Pataki 1985).

A súlyos izomgyengeség (myasthenia gravis) diagnózisa
A betegség felismerése sok esetben meglehetősen nehézkes; ezért a felmerülő 

gyanú esetén többféle eljárást, tesztet kell alkalmazni a biztos diagnózis felállítá
sa érdekében. Myasthenia gravisban intravénás edrophonium clorid (Tensilon) 
hatására az ideg-izom működés jellegzetesen javul, a gyenge szemizmok és ga
ratizmok megerősödnek. A vizsgáló az injekció előtt a beteget maximális izom
erő kiváltására szólítja fel az érintett izom területén, majd ugyanezt megismétli a 
vizsgálat után. Feltűnő javulás figyelhető meg szemhéjcsüngés vagy nazális szí
nezetű beszéd esetén. (Az injekciót részletekben kell beadni, s pozitív esetben az 
izomerő változása 60 másodpercen belül bekövetkezik.) Saját gyakorlatunkban 
ezt a Tensilon-tesztet- amely 90%-ban pozitív -  minden esetben elektrofizioló- 
giai vizsgálattal (sorozatos ingerlés) kapcsoljuk össze (Horváth-Pataki 1985). 
Ez a diagnózis felállítását tovább erősíti. Meg kell említeni, hogy a teszt MG-ra 
nem specifikus. Pozitív eredményt láthatunk például motoros idegi betegségek
ben vagy a III. szemmozgató agyideg (nervus okulomotorius) betegségében is. 
(Újszülöttnél és csecsemőnél bőr alá adjuk -  kis adagban -  az injekciót, ilyenkor 
a hatás — értelemszerűen -  elhúzódik. Előfordulhat, hogy a MG jelenléte ellené
re nincs reakció, ilyenkor neostigmint adunk az izomba. Ez utóbbi csecsemőknél 
is hasznos.)

Az AChR-ellenes antitest koncentrációja a szérumban változó, s a betegség 
súlyosságát illetően nincs kórjóslati jelentősége. A betegek mintegy 10%-ánál 
nem mutatható ki (szeronegatív típus, 1. Sanders et al. 1997), klinikailag mégis 
hasonló a betegség kórlefolyása. Másfelől enyhe emelkedése más betegség ese
tében vagy egészséges rokonoknál is előfordulhat. A csecsemőmirigy daganatos 
elváltozásánál az AChR-ellenes antitest vérszérum titere gyakran magas (szero- 
lógiailag pozitív). Az elektrofiziológiai vizsgálatok során az ismételt ideg-izom 
ingerlésnél sorozatban adjuk az ingeráramot az erősen megfeszített célizomra 
(3 Hz-es frekvenciával), majd digitálisan (számítógéppel) ábrázoljuk és mérjük 
az izom motoros egységének elektromos válaszát. Az így megjelenő motoros 
egységpontenciál időtartamából, ponteciálkülönbségéből (amplitúdó) következ
tetni lehet az izom működésére. Súlyos izomgyengeségben a 4. és 5. potenciál 
amplitúdójának 10%-nál nagyobb csökkenését észleljük (Horváth-Pataki 1985, 
Magony et al. 2006). A csökkenés gyakoribb a proximalis izmokban. A teszt po- 
zitivitása 60% feletti. A legérzékenyebb diagnosztikai vizsgálat az ún. egy rost 
elektromiográfia (Sanders et al. 1996). Noha a teszt súlyos izomgyengeségre 
nem specifikus, mégis csaknem minden betegnél kimutatható.
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A súlyos izomgyengeség (myasthenia gravis) klinikai lefolyása
A betegség lefolyása nagyon változó. Egyes esetekben a gyengeség gyorsan 

átterjed az egyik izomcsoportról a másikra, máskor évekig változatlan a kiterje
dése. Megmagyarázhatatlan javulással is lehet találkozni az esetek felében. A be
tegséget sokféleképpen csoportosították (melyik életkorban kezdődött; a csecse
mőmirigy megnagyobbodása, avagy ennek hiánya; AChR-antitest jelenléte vagy 
hiánya alapján stb.). Saját gyakorlatunkban az amerikai Myasthenia Társaságnak 
(MG Foundation of America) az Osserman-féle (1958) beosztásra épülő leg
újabb (2003) klinikai klasszifikációs ajánlását használjuk. Ezt az alábbiakban 
foglaljuk össze.

I. A szemizmokat érintő súlyos izomgyengeség (okularis MG; előfordulás: 15-
20% ).

II. a) Enyhe fokban általánossá váló forma lassú romlással. Gyógyszerre jól 
reagál, nincs krízisveszély (előfordulás: 30%).

II. b) Közepesen súlyos esetek, törzs- és végtagizmok, valamint agytörzsi be- 
idegzésű izomérintettséggel. Krízisveszély nincs. Gyógyszerre szerényebben re
agál (előfordulás: 25%).

III. Heveny, robbanásszerűen súlyosbodó myasthenia gravis, légzőszervi krí
zissel. Szerény gyógyszerhatás, gyakori a thymoma, magas a halálozási arány 
(előfordulás: 15%).

IV. Késői típusú myasthenia gravis, mely a III. típushoz hasonló, az I. és II. 
típus két éven belüli progressziójaként alakul ki (előfordulás: 10%).

A súlyos izomgyengeségben előforduló krízis (myastheniás krízis) órák alatt 
kifejlődhet, ezt légzési elégtelenség és a négy végtag bénulása jellemzi. A lég
utak fertőzése vagy bizonyos gyógyszerek -  egyes antibiotikumok, fekélybeteg
ség gyógyszerei, antiviralis szerek, nonszteroidok, szívgyógyszerek, vérnyomás
csökkentők, hormonok, koleszterincsökkentők - ,  amelyek blokkolják az ideg
izom átvezetést, elősegítik a krízis kialakulását. Nemritkán a száj-garat izomzat 
gyengesége (oropharyngealis MG) miatt kialakult félrenyelés (mint a 2. esetünk
nél) vezet krízishez: a végtagok és a rekeszizom működésének gyengüléséhez.

Az események felgyorsulásának oki tényezője gyakorta nem bizonyítható. Elő
fordul, hogy egy légzőszervi betegség antibiotikus kezeléssel történő megállítása 
indítja el a folyamatot. A krízis a MG diagnózisának felállítása után bármikor be
következhet, de az esetek felében másfél éven belül. A fenyegető állapot első tü
nete lehet a paradox (hasi) légzés megjelenése, a mellkasfal nagy amplitúdójú 
mozgása, a légzés ún. vitálkapacitásának csökkenése, szorongás, remegés stb.

A betegség hosszú lefolyású, az első évében gyakoribbak a halálesetek. A má
sodik veszélyes periódus a betegség kezdetétől számított negyedik és hetedik év 
közé esik. A halálesetek főleg légzőszervi komplikációk (fertőzés, félrenyelés és 
fulladás) miatt következnek be. Míg korábban a halálozási arány a betegség első 
évében megközelítette a 30%-ot, manapság megfelelő kezelés mellett ez 5% 
alatt van, és a legtöbb beteg produktív életet élhet.
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Esetelemzések
1. K. J. 26 éves nő. A fiatal, tisztjelölteket oktató hivatásos katonanő úgy ész

lelte, hogy hosszabb előadás után beszéde elhalkul, orrhangzóssá válik. Tanít
ványai ezen jól mulattak, abban a téves hitben, hogy a kezdő tanár zavarban van 
a nálánál csak néhány évvel fiatalabb ellenkező nemű tanítványai előtt. Sajnos 
ezt az elképzelést kollégái és orvosok is támogatták, a tünetet „lelki okkal” ma
gyarázták, és nyugtatok szedését ajánlották. A beteg azonban következetes ma
radt. Határozottan állította panaszainak romlását: az artikulációs és mimikái iz
mok gyors elfáradását, elmondása szerint ilyenkor a nyelése is nehezebb volt. 
Érdekességként említette, hogy előrehajlásnál tünetei fokozódtak. Pihenés után 
beszéde ismét tiszta, érthető volt. Pajzsmirigy működése fokozott volt, az utóbbi 
két évben 13 kg-t fogyott. Ismételt vizsgálatok a súlyosbodó beszédpanaszt 
munkahelyi körülményeiből eredő neurotikus tünetképződéssel, szorongással, 
pánikrohammal, másrészt pajzsmirigy-túlmüködéssel magyarázták. Neurológiai 
vizsgálattal organikus eltérésre utaló tünet nem volt észlelhető. A fárasztási teszt 
értékelése sem tűnt meggyőzőnek. Ismételt idegingerléssel végzett elektrofizio- 
lógiai terhelési tesztje enyhén pozitív lett (2. ábra). A vénás Tensilon (edrophoni
um chlorid) adására kialakult kolinergia csak mérsékelt reakciót (fokozott nyál
képződés, könnyezés) mutatott, továbbá a gyógyszerhatás alatt mért terhelési ér
tékek sem voltak bizonyító erejűek.

Vázizomzati EMG-vizsgálat során a sorozatos ingerlés eredménye 
myastheniás fiatal nőbetegnél: 

az 5. és 6. potenciál amplitúdója csökkenést mutat

A neurológiai osztályon tartózkodása alatt kiderült, hogy 8 hetes terhes. Kom
binált terheléssel és edrophoniumteszttel kiegészítő vizsgálatokat végeztünk, 
amelyek során az ismételt (repetitív) stimuláció egyértelmű pozitivitást mutatott 
(3. ábra). Az ezt követő antitesttiter a myasthenia gravis diagnózisát erősítette
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meg. Az a tény, hogy a mellkasi CT-n a csecsemőmirigy megnagyobbodása volt 
látható, igazolta az MG feltételezését.

Vázizomzati Tensilon-teszttel kombinált EMG-vizsgálat során 
az ismételt ideg-izom ingerlésre egyenletes amplitúdójú motoros 

egységpotenciálok láthatók ugyanannál a fiatal nőbetegnél

A továbbiakban alaposan mérlegelni kellett a várható szülés és az esetleges ál
lapotrosszabbodás kockázati tényezőit. Mivel a beteg állapota fokozatosan rom
lott, és egyre nagyobb dózisú Mestinont igényelt, felevetődött a műtét lehetősé
ge. A szövettani vizsgálat a csecsemőmirigy túlburjánzását mutatta, rosszindula
tú sejtosztódás jele nélkül. Ezután a beteget megműtötték, aminek során a szegy
csont átvágását követően teljes csecsemőmirigy-eltávolítást végeztek. A műtétet 
követő harmadik naptól szempanasz jelentkezett; a tárgyakat elmosódva látta, 
beszéde elkentté vált, karjait nem tudta megemelni. Úgy tűnt, hogy betegsége 
újabb izomcsoportokra (szem- és vázizomzat) terjedt ki. Ez az átmeneti állapot 
műtét után gyakori, s a légzőizmok elgyengülésének veszélye miatt lélegeztető
gép közelségét igényli. K. J. panaszainak súlyossága a kezelésként adott Mesti- 
non adagjától függően hullámzott, majd pár hónapon belül fokozatosan panasz- 
és tünetmentessé vált, s fél év múlva a gyógyszerét is elhagyhatta. A műtétet kö
vetően két hónappal császármetszéssel egészséges újszülöttnek adott életet, akit 
a boldog szülők büszkén mutattak be az orvosoknak. Volt betegünket három év 
óta rendszeresen ellenőrizzük; panasz- és tünetmentes, anya és gyermeke jól 
vannak.

2. J. S. 60 éves, enyhe magas vérnyomásban és cukorbetegségben szenvedő 
férfi panaszai 2005 nyarán csak szűk környezete által észlelt orrhangzós be
széddel (rhinophoniával) kezdődtek. Ez később kisfokú nyelészavarral és lég
zészavarral társult. A területi szakrendelőben kivizsgálták, és kétoldali kis epi-
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glottiszcisztát találtak nála, amelyet altatásban megoperáltak. A műtét után sú
lyos szövődményként aspirációs tüdőgyulladás alakult ki; a beteg nem ébredt 
fel, és a heveny légzési elégtelenség tünetei miatt komplex intenzív ellátást igé
nyelt gépi lélegeztetéssel. Állapota nem javult, ezért átmenetileg gégemetszésre 
(tracheosztómára) szorult, majd pár hét múlva erőteljes antibiotikus kezelés ha
tására tünetei fokozatosan javultak, enyhe tünetekkel hazabocsátották.

10 nap múlva, kórházi kivizsgálása során hirtelen fulladásos rosszullét jelent
kezése miatt ismételten félrenyelés lehetősége merült fel, emiatt altatásban mik- 
rolaringoszkópiás vizsgálat történt, amely után -  az ébresztést követően -  ismét 
akut légzési elégtelenség alakult ki nála. Ezért újra 24 órás gépi lélegeztetésre 
szorult, ami után légzése kompenzálódott, járóbetegként kezelték tovább. Rö
viddel ezt követően hirtelen légzésleállás és keringési elégtelenség tünetei miatt 
intenzív osztályra került, harmadszor is gépi lélegeztetést kellett alkalmazni a 
betegnél. Az akkor végzett akut koponya-CT nem mutatott kóros eltérést. Né
hány nappal később kétoldali szemhéjcsüngés (ptosis), diszfónia és súlyos nye
lészavar jelentkezett nála. A bulbaris tünetek felvetették az agyi történés, az agy
törzsi szindróma, illetve az amiotrophiás lateralsclerosis (ALS = felső motoros 
idegbetegség) lehetőségét is. Emiatt további vizsgálatok céljából egy másik kór
ház intenzív osztályára került. A végtagok izmaira, illetve a törzsre kiterjedő (ún. 
szkeletális, vázizomzati) tünetei enyhe fokúak voltak. Újabb néhány nap múlva 
rohamkocsival, asszisztált gépi lélegeztetéssel szállították a Rókus Kórház Neu
rológiai Osztályának EMG-laboratóriumába (Tensilonnal kombinált velopharyn- 
gealis és vázizomzati EMG elvégzésére). A sorozatos ingerlés hatására az ampli
túdó fokozatosan csökkent.

A klinikai vizsgálat során ALS-t nem tudtunk valószínűsíteni; ugyanis ennél a 
motoneuron betegségnél legtöbbször csak a folyamat lefolyásának késői fázisá
ban alakul ki a légző izmok gyengesége, amikor már az izomsorvadás (izomatro- 
phia) kifejezett jelei is megfigyelhetők. A vizsgálat elvégzése után 1 perccel a 
beteg beszéde érthetővé vált, ptosisa javult, a felkínált folyadékot meg tudta in
ni. A vázizomzat ismételt ingerlésére adott amplitúdócsökkenés válaszreakciója 
10%-os volt, ami diagnosztikus értéket jelentett (4. ábra). A válaszreakció edro- 
fónium adására normalizálódott.

A beteg mellkasi CT-je kóros mediasztinális eltérést nem mutatott. Az ismételt 
hörgőtükrözés és sejtvizsgálat (bronchoszkópia, citológia), illetve szövettani 
vizsgálat a bal hörgőknél 2 mm-es makroszkópos lumenbedomborodást muta
tott, de szövetátalakuláson (hám-metaplázián) kívül rosszindulatú szövettani el
változás jelenlétét kizárta. Nehézségekjelentkeztek a diagnózis felismerését kö
vető kezelés során is. Először Mestinont kapott, de kolinerg mellékhatás tünetei
nek (fokozott hörgőváladékozás, extrém nyálelválasztás, hasmenés) jelentkezése 
miatt az adagot csökkentettük, majd végleg el kellett hagyni. Ezután ötször (kez
detben másnaponta, majd harmadnaponta) plazmaferézis kezelést és 125 mg vé
nás kortikoszteroidot kapott. Emellett klinikailag az agytörzsi tünetek hullámzó 
intenzitása volt észlelhető. A gépi lélegeztetésről néhány héttel később többször
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próbálták levenni agresszív légzőterápia, masszázs segítségével, de ez meglehe
tősen nehezen sikerült. A kialakult pánikszindróma miatt a gégekanült sokáig 
nem lehetett megszüntetni. Táplálását az intenzív osztályon átmenetileg PEG 
(hasfalon átvezetett tápszonda) beültetésével oldották meg. Jelenleg a beteg tü
netmentesjói van, járóbetegként ellenőrzik.

Vázizomzati EMG. Agytörzsi eredetű myasthenia gravisos betegnél elvégzett 
ismételt ingerléskor 10%-os amplitúdójú csökkenés látható

Következtetések
Beszédünk nem állandó; átmeneti és fokozatosan létrejövő változások jellem

zik. A hirtelen fellépő, hallásra is feltűnő eltérések azonban normális esetben 
nem jellemzik az emberi beszédprodukciót. A nazálissá, rekedtté váló, kellő ok 
nélkül gyorsan fáradó hang, a nehézkes beszéd mind-mind súlyos betegség tüne
tei is lehetnek, ezért kellő odafigyelést igényelnek. Noha nem áll rendelkezésre 
minden emberről meghatározott életkoronként egy olyan beszédminta, amelyhez 
-  a panaszok fellépése esetén -  hasonlítani lehetne a kórosnak tűnő beszédet, a 
szubjektív benyomások beszédakusztikai vizsgálatokkal alátámaszthatók. Ezek a 
korszerű elemzések pedig objektív tényeket adhatnak a neurológusnak az időben 
felállítandó helyes diagnózishoz. A myasthenia gravis mint betegség lehetőségét 
igen sok esetben a logopédus, illetve a klinikai fonetikus diagnosztizálja más or
szágokban is (Duffy 2006). Meggyőződésünk, hogy a jövőben az interdiszcipli
náris területek művelői fokozott mértékben kell, hogy együtt dolgozzanak a kö
zös cél érdekében.
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