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• A vese tubulusok és intersticium
betegségei heterogén csoportot képeznek. 
Közéjük tartoznak az intersticiális
nephritisek és a vese tubulusok
elsődleges betegségei. Ezekben a 
kórképekben az intersticiális és tubuláris
állomány elváltozásai az elsődlegesek. A 
glomerulusok károsodása (ha van) 
másodlagos.



Melyek a f ő renális
tünetegy üttesek ?

1. Prerenális (hypoperfúziós) syndromák: csökkent keringő vérvolumen, vese arteria
szűkület.

2. Veseparenchyma károsodás tünetegyüttes
Akut glomeruláris betegségek (glomerulonephritis, nephrosis syndroma)

Intersticiális nephritis syndroma (krónikus tubulointersticiális betegségek, akut 
allergiás intersticiális betegség, akut pyelonephritis)

Izolált tubuláris betegségek (proximális tubulus - renális glycosuria, renalis
foszfát-vesztés, renális aminoaciduria, proximális tubuláris acidosis; Henle-kacs
defektus – Bartter syndroma; disztális tubuláris károsodás – disztális tubuláris
acidosis; gyűjtőcsatora károsodás – nephrogen diabetes insipidus).

Vesekő syndroma

Cystás vesebetegségek

Vesedaganat syndroma

3. Postrenális syndroma (obstrukció )



A vese tubuláris funkciójának 
vizsg álata

1. Tubuláris proteinuria : a plazmában levő
polypeptidek és kis-molekulasúlyú fehérjék a 
glomerulus membránon át szabadon 
filtrálódnak és a tubulusokban szívódnak 
vissza (inzulin, glukagon, parathormon, egyéb 
20 kD alatti fehérjék). A reabsorptio
energiaigényes, aktív folyamat. Ha az 
albuminuria kismértékű, de a kis-
molekulasúlyú fehérjék mennyisége a 
vizeletben megnövekedett: tubuláris
proteinuria áll fenn. Jól vizsgálható a béta-2-
mikroglobulin ürítés mérésével.



2.    A vese koncentráló- és higító-képessége: a vizeletben oldott 
anyagok koncentrációjának vizsgálatára a vizelet fajsúly mérése 
alkalmas, bizonyos feltételek megléte mellett. A fajsúly vizsgálata 
azt mutatja meg, hogy a vizsgált oldat adott mennyiségének 
mennyi a súlya, azonos térfogatú vízhez viszonyítva.

• Karbamid nagy koncentrációja csökkenti, a glukóz, a jódozott 
kontrasztanyag, fehérje növeli a vizelet fajsúlyt. Ha ezek a 
tényezők nem állnak fenn, a vizelet fajsúly és a vizelet ozmolalitás
párhuzamosan változik.

• A vizelet fajsúlyból kiszámítható a vizelet ozmolalitás (a fenti 
korlátok figyelembevételével): fajsúly x 40=ozmolalitás  Pl.: 1,007 
x 40=280 mosmol

• A vizelet fajsúly normál értéke: 1020 körül van.
• Maximális koncentráló képesség: 1020 – 1030 (800 – 1200 

mosmol). Vizsgálata: a beteg nem ihat addig, amíg testsúlyának 
3%-át el nem veszti, de korábban is befejezhető, ha eléri az 1020 
– 1030 közötti értéket.

• Maximális higítóképesség vizsgálata: 1200 ml vizet iszik a beteg 
és háromóránként vizelet ürítés. Normális esetben 1002-re, azaz 
80 mosmol –ra csökken a fajsúly.



3. A vese vizelet-savany ító képess ége: a 
vizelet normálisan savanyúbb, mint a 
plazma. A hidrogénionok ammónium, vagy 
titrálható aciditás formájában választódnak 
ki. Vizsgálatára az ammóniumklorid
tolerancia teszt alkalmas: 0,1 g/testsúlykg
ammóniumklorid szájon át, óránként 
vizelet vétel, 6-8 órán át. Normális esetben 
a vizelet pH <=  5,4 –re csökken. 



3.   Vizelet elektrolyt kiválasztás: vizsgálható a Na, K, Cl 
teljes napi kiválasztása mEq/24 mértékegységben. 
Ilyenkor a testsúlynak állandónak kell lennie, csak a 
vesén át következhet be elektrolyt vesztés (hányás, 
hasmenés, verejtékezés!). Az eredmény a táplálékkal 
bevitt elektrolyt mennyiségét fogja tükrözni. 
Vizsgálható random ürített vizeletben a Na, K, Cl 
koncentrációja, amely bizonyos feltételek esetén 
hasznos információt nyújt, például a hyponatremia, 
akut oliguria, volumen vesztés, hypokalemia és 
metabolikus alkalosis kivizsgálásában.

• Pl.: hyponatremia + 10 mEq/l alatti vizelet Na 
koncentráció csökkent effektív extracelluláris
volumenre utal. Ekkor a mineralokortikoid és ADH 
aktivitás növekszik, a vese Na-ot és vizet tart vissza.

• A vizeletben az elektrolyt ürítést és koncentrációt 
számos tényező befolyásolja: diuretikum adása, 
vízbevitel mennyisége, glycosuria.



A tubuláris rendszer egyes 
részeinek funkciói

• Proximális nephron: a filtrált bicarbonat, 
glukóz, aminosav, húgysav, foszfát és 
kismolekulasúlyú protein visszaszívása.

• Henle kacs: a NaCl és a divalens kationok 
több, mint felének visszaszívása.

• Disztális nephron, gyűjtőcsatona: 
aldosteron hatásban a Na végleges 
mennyiségének visszaszívása, 
hydrogénion és K szekréciója.



Intersticiális nephropathia
• Kliniko-patológiai tünet együttes, amelyben az elsődleges folyamat a vese 

intersticiumát és az abban levő struktúrákat érinti és idővel jellegzetes 
funkcionális abnormalitásokkal társul. Ha gyulladásos folyamat áll a 
háttérben, leghelyesebb intersticiális nephritisről beszélni, gyakran azonban 
a patológiai folyamat toxikus károsodás, atrófia, sclerosis, vagy daganatos 
infiltráció. Ilyenkor helyesebb az intersticiális nephropathia elnevezés.

• Az elsődleges rendellenesség a tubulointersticium károsodása, melyet 
másodlagos glomeruláris károsodás kísér. A tubulus funkció károsodás a 
glomerulárishoz (GFR csökkenés) képest aránytalanul nagy.

• Generalizált esetekben a juxtaglomeruláris apparátus is megbetegszik, a 
renin elválasztás csökken. Ezek az esetek az Addison kórra emlékeztetnek: 
csökkent aldoszteron szekréció a mellékvese kéregből + disztális nephron
károsodás = hyporeninaemia, hypoaldosteronizmus, enyhe fokú sóvesztés, 
hyperkalaemia, hyperchloraemiás metabolikus acidosis. De: 
mineralocorticoidok hatástalanok.

• A vizeleteltérések a glomeruláris betegségekhez képest enyhék.







• A krónikus tubulointersticiális károsodást számos betegség 
okozhatja: krónikus hypertonia, diabetes mellitus, sarlósejtes 
anaemia, krónikus pyelonephritis, köszvény. A károsodás fő
tényezői: az intersticium ischaemiája, microangiopathia, a kisebb 
arteriák szűkülete, elzáródása, fertőzés okozta gyulladás, kristály 
indukálta gyulladás, stb.

• Jellemzői a sóvesztés, hyperkalaemia, metabolikus acidosis, nem 
elég savanyú vizelet. A plasma renin aktivitás és az aldosteron
produkció csökken.

• Akut allergiás intersticiális betegséget leggyakrabban 
antibiotikumok (főleg penicillin) és NSAID –ok okoznak.

• Jellemzői a Na vesztés, hyperkalaemia, metabolikus acidosis, 
savanyú vizelet, továbbá GFR csökkenés, haematuria, proteinuria, 
eosinophilia, eosinophil sejtek a vizelet üledékében.

• Akut pyelonephritis oka az intersticum bakteriális inváziója. Láz, 
deréktáji fájdalom, leukocytosis, dysuria kíséri. Diabetes mellitus, 
obstruktív uropathia, eszközös húgyúti beavatkozások 
hajlamosítanak rá.

• Jellemzői a pyuria, leukocyta cyllinderek a vizelet üledékben, pozitiv
vizelet tenyésztés.







Az intersticiális nephritis -
nephropathia felosztása

1. Obstruktív nephropathia
2. Toxikus nephropathia: gyógyszerek (NSAID, 

antibiotikum, cytostatikum, stb.), nehézfémek 
(ólom, kadmium, bizmut, litium) 

3. Metabolikus nephropathia: intrarenális kristály 
lerakódás (köszvény, kalcium, cystin)

4. Immunológiai eredetű nephropathia: SLE, 
transplantált vese kilökődése, gyógyszer 
indukálta allergiás eredetű forma (meticillin, 
penicillin, ampicillin, rifampicin, sulfonamidok), 
Sjögren syndroma, glomerulonephritishez
társuló intersticiális gyulladás



Esetismertetés
• 56 éves . Nőbeteg. Korábbi anamnézisében tonsillectomia, appendectomia. Öt éve 

hypertonia., 2 éve hypothyreoidizmus, Hashimoto thyreoiditis eredményeként. Egy 
éve szájszárazság. Fél éve az alsó végtag bőrén időnként rohamszerűen vörös foltok 
jelennek meg.

• Jelen panaszok: alsó végtagi oedema, nagyon magas vérnyomás (200/100 Hgmm 
felett), alsó végtagon bőrkiütés.

• Fizikális vizsgálat: az alsó végtag bőrén purpura, a szájnyálkahártya és a conjunctiva
kifejezett szárazsága, ujjbenyomatot tartó oedema az alsó végtagokon, aorta II!, 
minden hallgatózási hely felett systoles zörej, 230/120 Hgmm tensio, 90/min. 
rhythmusos pulsus.

• Laboratórium: vizelet fs 1010, 3-4 g/24 óra proteinuria, a vizelet üledékben 3-4 vvt., 
We 60 mm/óra, htk 26%, vvt. 3,4 millió/mm3, hgb 6,7 mmol/l, thrombocyta
264 000/mm3, CN 6,6 mmol/l, se kreatinin 98 mikromol/l, se húgysav 381 mikromol/l, 
se Fe 11,6 mikromol/l, TVK 48,4 mikromol/l.

• A serumban cryoglobulin pozitív, ANA pozitív, anti DNS negatív, anti SSA és SSB 
pozitív, anti RNP negatív, anti Sm negatív.

• A könny és nyáltermelés: csökkent.
• Sialographia: Sjögrenre jellemző.
• Vizelet koncentrálási képesség: maximum fajsúly 1013.



• Dg. Primer Sjögren syndroma.

Intersticiális nephritis – Nephrosis syndroma.
Cryoglobulinaemiás purpura.

Hypertonia.
Kezelt hypothyreosis.

• Agresszív antihypertensív kezelés, steroid.

• Kórlefolyás: az intersticiális nephritis, 
cryoglobulinaemiás purpura megszűnt, a 
hypertonia miatt jelentősen kisebb 
gyógyszeradagra szorul. 5 évvel a kezdet után 
nyaki nyirokcsomó duzzanat: szövettan magas 
malignitású NHL. 



5. Az intersticiumra terjedő infiltratív folyamatok: 
amyloidosis, lymphoma, leukémia, myeloma, 
Waldenström makroglobulinaemia

6. Fertőzéses eredtű intersticiális nephritis: 
krónikus pyelonephritis, TBC, gomba

7. Nem-fertőzéses eredetű granulomatosus
gyulladás: sarcoidosis

8. Fizikális és környezeti tényezők okozta 
károsodás: Balkán nephropathia, radiációs 
nephritis

9. A vese cystás betegségei: polycystás vese
10. Vaszkuláris nephropathia: benignus

nephrosclerosis, krónikus vese arteria stenosis
11. Idiopátiás nephropathia



Obstruktív uropathia

• A húgyúti obstrukció a vesé(k)ben súlyos 
funkcionális és szerkezeti károsodást 
okoz, amely irreverzibilisé válhat. Ezért a 
korai felismerése és megszüntetése 
alapvető fontosságú.

• Az obstrukció típusai : a lumen belső
mechanikai obstrukciója, külső
kompresszió, funkcionális rendellenesség 
okozta elzáródás.



Az obstrukció hatása a 
vesefunkciókra

• Megnövekedett tubuláris nyomás – a junkcionális komplex 
széttöredezése, a tubuláris permeabilitás növekedése, a 
gyűjtőcsatorna Na transzport csökkenése, csökkent H és K 
transzport, csökkenő GFR

• Megnövekedett nyomás a vese intersticiumban – károsodott 
proximális reabsorpció, károsodott ellenáramlásos funkció

• Megnövekedett PGI2 szintézis – stimulálja a renin felszabadulást, a 
corticalis vazodilatációt

• Megnövekedett PGE2 szintézis – vazodilatáció a velőállományban, 
a vasopressin hatás gátlása, az aldosteron hatás gátlása)

• Megnövekedett thromboxan A2 szintézis – corticális
vazokonstrikció, a funkcionáló nephron szám csökkenése

• Natriuretikus faktor visszatartása a vérben
• A glomerularis permeabilitás csökkenése
• Az immunkomplexek csökkent mesangiális clearence –e.



Obstrukció és életkor

• Gyermekekben: veleszületett 
rendellenesség (urethra billentyű, 
vesicoureteralis reflux, cystokele).

• Nőkben: terhesség, kismedencei tumor.
• Fiatal férfiakban: vesekő
• Idős férfiakban: prostata hypertrophia



Az obstruktív uropathia okai

1. Intraluminalis obstrukció: kő, hólyagtumor, vese papilla 
necrosis, véralvadék, ureter tumor, Bence-Jones 
proteinuria, akut urát nephropathia.

2. Intramuralis obstrukció: veleszületett (ureteropelvikus
működészavar, ureterovezikális striktura, hólyagnyak 
elzáródás, tűhegy-meatus); szerzett (ureter és urethra
striktura, neurogén hólyag)

3. Extramuralis okú elzáródás: prostata hypertrophia, 
ureteropelvikus leszorítás (pl. érképlet), aorta 
aneurysma, periureteralis fibrosis, retroperitoneális
tumor, colon carcinoma, colon diverticulitis által 
okozott pseudotumor, kismedencei tumor, ureter
sebészi átvágása, lekötése. 



A húgy úti obstrukció klinikai 
tünetei

1. Alsó traktusból eredő tünetek: sürgető vizelési inger, vizelés 
elindítási nehézség, inkontinencia (túlfolyásos is), éjszakai 
vizelés.

2. Krónikus hydronephrosis: lehet tünetmentes, intermittáló
costolumbalis táji fájdalom, főleg nagyobb folyadékfogyasztás 
után, vese kólika.

3. Vesekólika
4. Veseelégtelenség (akut, vagy krónikus): akut bilaterális 

obstrukció, visszatérő infekció – krónikus veseelégtelenség
5. Visszatérő húgyúti infekció: hidegrázás, láz, costolumbalis táji 

nyomásérzékenység, dysuria. Eszközös beavatkozások!
6. Tubuláris működészavar: a vese koncentrálóképességének 

beszűkülése (éjszaka is vizel, polyuria, nephrogen diabetes 
insipidus)

7. Hypertonia: akut – renin dependens, krónikus – renin
independens



• Diagn ózis : ultrahang, CT (iv. urographia
is)

• Kezelés: sürgős felismerés, obstrukció
megoldása.









Esetismertetés
• 84 éves férfi.
• Korábbi anamnézisében 48 éves korban tüdő tbc, 82 éves kora óta nehezebb 

vizelés.
• Jelen panaszai: az utolsó három hétben 38,3 C fokig terjedő láz, étvágytalanság, 

étkezés után hányás, gyakori vizelés (!).
• Fizikális status: 64/min. pulsus, 140/80 Hgmm tensio, köldöksérv, normális máj és 

lép, a vesetájak ütögetésre nem érzékenyek, prostata kissé megnagyobbodott.
• Laboratóriumi leletek: vizelet fs 1007, üledékben 60-80 fvs, 13-20 vvt, bactériumok, 

vérsejt süllyedés 125 mm/óra, CN 57,8 mmol/l, se kreatinin 677 mikromol/l, serum K 
7,1 mmol/l, serum Na 137 mmol/l, serum húgysav 615 mikromol/l, serum P 2,47, 
serum bilirubin és májenzimek normálisak.

• Vesescintigraphia: mk. vese perfúziója egyenlő, megfelelő mértékű. Az intrarenalis
izotóp transport igen lassú. A hólyagban aktivitás nem jelenik meg. 

• Ultrahang vizsgálat: mk. pyelon kitágult. A hólyag vizelettel telt, nem tágabb, fala igen 
vaskos, hypertrophiás. Prostata kissé nagyobb. Hydronephrosis lu,

• Kezelés: hólyagkatheter behelyezése, infúzió, antibiotikum 
• Laboratóriumi leletek 3 nappal később: CN 22,1 mmol/l, serum kreatinin 209 

mikromol/l, serum K 3,6 mmol/l, se Na 139 mmol/l, serum húgysav 265 mikromol/l, 
serum P 0,96 mmol/l.

• 2 hét múlva TURP.



Toxikus nephropathia

• Definíció: a vese funkció és struktúra 
bármely károsodása, amely exogén kémiai 
anyag, vagy endogén vegyület hatására 
következik be.



Pathogenesis
1. Koncentráció dependens cytotoxicitás: a protoplazma mérgek 

direkt cytotoxicus hatása az adott anyagnak az intersticiumban
elért koncentrációjától függ. Ha a koncentráció alacsony, 
funkcionális károsodás (Fanconi sy. szerű betegség, koncentráló
képesség beszűkülés, stb.) jöhet létre. Ha a koncentráció magas, 
tubuláris necrosis, akut veseelégtelenség következhet be.

2. Immun-mediált nephropathia: a vesekárosodás mértéke független 
az anyag intrarenalis koncentrációjától, azt az anyagra adott 
hyperszenzitív reakció okozza (immunkomplex
lerakódás,sejtközvetített cytotoxikus immunológiai reakció). 
Pl.:sulfonamid okozta hyperszenzitív angitis (Henoch-Schönlein), 
meticillin okozta heveny intersticiális nephritis.

3. Prerenalis hatás (pl. toxin által okozott hypotensio)
4. Postrenalis hatás (pl. kristály, vagy hgb. által okozott tubularis

obstrukció)



Társuló klinikai syndromák

1. Renalis tubuláris működészavar: Fanconi, renalis
tubularis acidosis, nephrogén diabetes insipidus.

2. Akut veseelégtelenség: enyhe forma pl. 
aminoglykozidra (proteinuria, sejtek és cilinderek a 
vizelet üledékben, vizelet mennyiség csökkenés, 
azotémia); súlyos forma, akut tubularis necrosis pl. 
szervetlen sókra (anuria, a vesefunkció drámai 
megszűnése); akut intersticiális nephritis (oliguria, 
hematuria, proteinuria, láz, bőrkiütés, arthralgia, 
eosinophilia).

3. Krónikus veseelégtelenség (pl. ólom)
4. Glomerulonephritis syndroma (arany, penicillamin)



A fontosabb nephrotoxinok





1.  Antimikr óbás szerek
• A nephrotoxicitás nagyobb, ha akár enyhe vesekárosodás már fennáll, ha 

két potenciálisan vesekárosító szert együtt kap a beteg, ha a szer 
adagolása elhúzódik.

• Aminoglykozidok (Gentamycin, Brulamycin) – főleg a proximális tubulust
károsíthatják, akut veseelégtelenséget, oligúriát okozhatnak. Követni kell a 
serum kreatinin szintet, ennek alapján számítható a dózis.

• Penicillin és származékai – anaphylactoid reakció (hypotensio)  
következtében lehet vesekárosodás és lehet hypersensitív angitis (láz, 
bőrkiütés, eosinophilia, hematuria)

• Sulfonamidok – intratubularisan kikristályosodhat és túlérzékenységi 
reakció útján is károsíthat. Már enyhe dehydratio is veszélyes.

• Tetracyclin – a korábbiak Fanconi-t okozhattak. A doxicyclin nem 
vesetoxikus.

• Rifampicin – intersticiális nephritist indukálhat
• Amphotericin-B – funkcionális tubularis károsodást okozhat (renalis

tubularis acidosis, kalium vesztés); renalis vazokonstrikciót okozhat (GFR 
csökken); heveny tubularis necrosist okozhat.



2.  Fémsó okozta k árosod ások

• Ólom – proximális tubulus károsodás, eosinophil
intranuclearis testek, mitochondrium duzzadása. 
Proteinuria, glycosuria, aminoaciduria. 
Azotaemia súlyos esetekben. A krónikus ólom 
nephropathia vesezsugorodással jár. EDTA 
teszt – 1 g Ca-EDTA után a vizelet ólom ürítés 
fokozódik = ólommérgezés. Egyéb tünetek: 
bélgörcs, anaemia, perifériás neuritis, 
encephalopathia, opticus neuritis.



3.  Analgetikum nephropathia
• Különösen az aspirin és phenacetin együttes szedése  veszélyes. 

Kb. 1 kg cumulatív adag után észlelhető.   
• Az aspirin és phenacetin metabolitjai a vesében koncentrálódnak, 

főleg a papilla csúcsokban. A hatásukra kialakuló ciklooxigenáz
enzim gátlás ugyancsak fontos, hiszen a vese vérátáramlást 
csökkenti.

• Ritkán a papilla necrosisa következik be, gyakoribb az intersticialis
sclerosis, a tubulus degeneratio.

• Klinikailag általában tünetmentesen alakul ki a veseelégtelenség. 
Szűréssel fölfedezhető: isosthenuria, majd metabolikus acidosis. A 
papilla necrosis heveny tünetekkel jár (vesecolica, láz, heveny 
veseelégtelenség, hematuria).

• Diagnosis: dokumentálni kell a megfelelő mennyiségű analgetikum
elfogyasztását, igazolni az intersticiális nephritis fennállását. Más 
okot ki kell zárni (obstrukció, köszvény).

• Kezelés: az analgetikum abusus megszüntetése.





4. Urát nephropathia

A köszvény leggyakoribb komplikációja a veseérintetts ég.

Proteinuria 20-40% -ban fordul el ő, általában enyhe.

Intersticiális nephropathia, néha urát kristály figyelh ető meg az 
intersticiumban, idegentest óriássejtes reakcióval.

Az urát nephropathia alapja a gy űjtőcsatornákban kicsapódó urát, 
következm ényes obstrukcióval, a proxim álisabb tubulus részek 
károsodásával, nekrózissal, majd fibrosissal. Ehhez társul az 
intersticiális gyulladásos folyamat. 

Az erek elváltozásai scleroticus, degeneratív jelleg űek.
A köszvényesek 20 % -ában chr. veseelégtelenség alakul ki.

A pyelonban kicsapódó urát (savanyú vizelet hajlamosít ) 
nephrolithiasist okoz.



A húgysav kezelése a vesében

(humán szerves aniontranszporter, human urátanion
transzporter 1. és 2.)















5. Kombin ált nephropathia

Esetismertetés

• 73 éves férfi. Családi anamnézis negatív. Egyéni 
anamnézisében  70 éves kora óta ismert NHL. A 
diagnózis az eltávolított gyomor szövettani vizsgálatán 
alapult. Kemoterápia.

• Jelen felvétel: a kemoterápia folytatása céljából. A 
lymphoma jelen volt: a hilaris nyirokcsomókban, a hasi 
paraaortikus nyirokcsomókban, a tüdőparenchymában. 
Fogyás, láz.

• Kezelés: Platidiam + Cytosin arabinozid + Prednisolon
• A kezelés 10. napján láz, periódikus delirium lépett fel.



Laboratóriumi leletek: 

• A kezelés előtt – CN 4,4 mmol/l, se. kreatinin 87 mikromol/l, se. K 4,8 
mmol/l, se. Na 139 mmoll, se. húgysav 545 mikromol/l, htk 37%, fvs. 
8400/mm3, thrombocyta 391 000/mm3.

• A kezelés 10. napján – CN 5,2 mmol/l, se. kreatinin 96 mikromol/l, se. K 4,6 
mmol/l, se. Na 136 mmol/l, se. húgysav 600 mikromol/l, htk 33%, fvs. 
1000/mm3, thrombocyta 60 000/mm3.

• A kezelés 13. napján – CN, se. kreatinin, se. K, se. Na, se. húgysav nem 
változott, htk 37%, fvs. 1000/mm3, thrombocyta 31 000/mm3.

• Fizikálisan ekkor a meningealis irritáció tünetei észlelhetők. LP: 
subarachnoidalis vérzést igazol.

• A kezelés 15 – 20. napján: CN 20,2 - 40- 36,5 – 33,9 mmol/l, se. kreatinin 
607 – 998 – 556 – 441 – 295 – 128 mikromol/l, se. K 4,9 – 4,8 mmol/l, se. 
Na 137 -140 mmol/l, se. húgysav 690 mikromol/l, htk 38 – 36 – 31%, fvs. 
48 000 – 42 000 – 32 000 – 7400/mm3, thrombocyta 40 000 –
150 000/mm3.

A betegen észlelt akut veseelégtelenség okai: tumor lysis + exsiccosis + urat 
nephropathia + platidiam és Cytarabin nephropathia. Az elindító folyamat 
valószínűleg a periódikus deliriumok, a beteg spontán folyadékfelvételének 
kiesése volt, ennek oka a thrombocyta szám csökkenés és 
következményes subarachnoidalis vérzés (több lépcsőben) volt. 



A vesetubulusok specifikus 
betegs égei





• Proxim ális nephron
Nemszelektív – Fanconi sy.
Szelektív – aminoaciduria, renalis glycosuria, 
proximális renalis tubularis acidosis, húgysav ürités
zavara, kalcium/foszfát ürítés zavara.

• Henle kacs
Bartter syndroma (?)

• Disztális nephron
Klasszikus disztális renalis tubuláris acidosis, 
hypoaldosteronizmus és renalis tubularis acidosis, 
hyperaldosteronizmus, más kálium szekréciós 
zavarok, renális sóvesztés.

• Gyűjtőcsatornák és Henle kacs
Diabetes insipidus, inadequat ADH szekréciós 
syndroma, más koncentrálási - higítási zavarok.



Proxim ális renalis tubularis
acidosis (II. típus)

• A proximális nephronban a bikarbonát visszaszívás zavara.
• Tünetek: növekedésbeli visszamaradás, anorexia, alultápláltság, 

volumen veszteség (az acidaemia okozza).
• Izomgyengeség, polyuria, polydipsia, nocturia (hypokalaemia

okozza).
• Osteomalacia (komplex ok)
• Etiológia: genetikai zavar, multiplex myeloma, nehézfémsó, 

carboanhydráz bénító diuretikum.
• Diagnosis: hyperchloraemiás, hypokalaemiás metabolikus acidosis. 

Masszív bicarbonaturia bicarbonat infusio után.
• Kezelés: alapbetegség, Na és K-bicarbonat adagolás.



Klasszikus disztális renalis
tubularis acidosis (I. típus)

• A disztális nephronban az elégséges sav 
kiürítésének hiánya.

• Tünetek: mint a II. típusban.
• Etiológia: genetikai zavar, autoimmun károsodás 

(SLE, Sjögren), gyógyszerek, toxinok, 
nephrocalcinosis.

• Diagnosis: hyperchloraemiás, hypokalaemiás
metabolikus acidosis, inadequátan magas (>5,5) 
vizelet pH –val.

• Kezelés: 1-3 mEq/kg alkáli naponta (kalium nem 
szükséges!)



Generaliz ált disztális renális
tubuláris acidosis (IV. típus)

• A disztális nephronban a hidrogénion és K szekréció
teljes hiánya.

• Tünetek: acidosis és hyperkalaemia.
• Etiológia: hypoaldosteronismus (Addison, 18 és 21 

hydroxiláz deficiencia), primer hyporeninaemia
(nephrosclerosis, diabeteses nephropathia), analgetikum
abusus, obstruktív uropathia.

• Diagnosis: hyperchloraemiás metabolikus acidosis, 
hyperkalaemiával.

• Kezelés: mineralocorticoid, alkali, kalium vesztő
diuretikum. 





Renalis hyperaminoaciduriák
• Az L-aminosavak a glomerulusban filtrálódnak, de 95%-uk reabsorbeálódik a 

proximális tubulusban. A reabsorptio energia dependens folyamat.
• Szelektív renalis aminoaciduria
• Generalizált renalis aminoaciduria

- Öröklött – Fanconi, Wilson, cystinosis
- Szerzett – nehézfém, myeloma, akut tubularis necrosis, 

hyperparathyreoidismus
• Hartnup betegség – a neutrális aminosavakat érintő szelektiv

aminoaciduria.Klinikailag pellagraszerű kép, intermittáló bőrkiütéssel, ataxiával, 
psychiatriai zavarokkal. Kezelés Nicotinamid 40 – 250 mg/nap.

• Cystinuria – a vese tubulusok és a gastrointestinalis tractus hámsejtjeinek 
kefeszegélyében van a baj. Öröklött betegség. Prevalencia újszülöttben 1:7000.
Klinikailag a fiatal felnőttkorban manifesztáélódik.
Excessív mennyiségű cystin excretálódik – cystin kristály kiválás – kő a húgy-
utakban.
A prezentáló tünet a vese kólika.
A cystin a metionin (esszenciális aminosav) metabolitja. A metionin túlzott 
bevitelét kerülni kell, a folyadékbevitelt pedig növelni szükséges (4 l naponta, 
éjszaka is igyon a beteg). Továbbá alkalizálás, D-penicillamin, vese-
transzplantáció jön szóba.



Renalis glycosuria
• Normális filtrált glukóz mennyiség ellenére a vizelettel 

glukóz ürül. A vércukor normális.
• Fanconi részjelensége lehet.
• SLC5A2 mutációja okozza (nagykapacitású Na-glukóz 

cotransportert kódolja)
• A glukóz maximális reabsorptiója lehet csökkent (A 

típus), vagy a titrációs görbe lefutása lehet sajátos (B 
típus).

• Az egyéb cukorürítéseket ki kell zárni (pentozuria, 
fruktozuria, galaktozuria, laktozuria)

• OGTT normális.
• Egyéb tubularis zavarokat is ki kell zárni.
• Diabetessel nincs összefüggése.
• Benignus betegség, kezelést nem igényel.





Fanconi syndroma
• A poximalis tubulus komplex funkciózavara, amely aminoaciduriával, renalis

glycosuriával, phosphaturiával, bicarbonaturiával, kalium vesztéssel, 
fokozott húgysav ürítéssel jár.

• Gyerekkorban rachitissel, felnőttkorban osteomalaciával, renalis tubularis
acidosissal, hypokalaemiával, hypouricaemiával jár.

• A hypokalaemia nephrogen diabetes insipidust és polyuriát okozhat.
• Gyerekkorban a chr. acidosis és foszfát vesztés miatt növekedésbeli 

visszamaradás. A foszfát vesztés csökkenti a vitamin D3 szintet és 
aktiválódást.

• Etiológia:
Örökletes (cystinosis, Wilson, galaktosaemia, herediter fruktóz intolerancia, 
tyrosinaemia, glykogenosisok, D-vitamin refracter rachitis)
Szerzett (myeloma, amyloidosis, Sjögren, nephrosis sy, vesetransplantáció, 
nehézfémsó, gyógyszerek – aminoglycosid, 6-mercaptopurin)

• Kezelés: alapbetegség



Bartter syndroma
Prezentációs panaszok:

• A hypokalaemia miatt – polyuria, polydipsia, enuresis, izomgyengeség, izomgörcs
• A hypocalcaemia miatt – pozitív Trousseau és Chvostek tünet
• Hányás, anorexia, székrekedés, hasi fájdalom

Diagnosis:

• Hypokalaemia a renalis K vesztés miatt (vizelet K > 20 mEq/l)
• Metabolikus alkalosis , a serum bicarbonat >30 mEq/l, pH >7,45
• Plasma renin és aldosteron növekszik, az exogen angiotensin II-re rezisztens a 

beteg.
• A vesében a juxtaglomerularis apparátus hypertrophizált.
• Vérnyomás normális, oedema nincs.
• A vizelet chlorid >20 mEq/l.
• Egyéb: hyperuricaemia, hypomagnesaemia, nephrogen (ADH rezisztens) diabetes 

insipidus, vizeletben fokozott prostaglandin ürítés.



Differenciáldiagnosis:

• Titkolt diuretikum abusus, kozmetikai, vagy egyéb okokból. Ez 
hypokalaemiát, alkalosist, hyperreninaemiát, hyperaldosteronismust, 
polyuriát, polydipsiát okoz. Igazolni csak a diuretikum serum
szintjének meghatározásával lehet. Pseudo-Bartter syndroma.

• Titkolt hányás. Ebben az esetben azonban a vizelet chlorid < 20 
mEq/l.

• Mellékvesekéreg hormon hatás (Cushing, Conn). Ebben az esetben 
hypertonia is van

• Titkolt hashajtó abusus.

Kezelés:

• Pseudo-Bartter esetén az alapbetegség kezelése.
• Bartterben ciklooxigenáz bénító (pl. Indomethacinum) adható – ez 

Na retenciót, plasma renin és aldosteron csökkenést, kalium vesztés 
csökkenést, hypokalaemia javításátindukálhatja. ACE inhibitor is 
javíthatja a hypokalaemiát.
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