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Rövidítések jegyzéke: 

I/D inzerció/deléció 

PDA patent ductus arteriosus (nyitott Botallo –vezeték) 

Hgmm higany milliméter 

ml/tskg milliliter/ testsúly kilogramm 

PGE1 prosztaglandin E1 

PGE2 prosztaglandin E2 

RVR renalis vascularis resistencia 

RBF renal blood flow 

GFR glomerulus filtrációs ráta 

AT2 angiotenzin II 2-es típusú receptor 

AT1 angiotenzin II 1-es típusú receptor 

R receptor 

IP3 inositol-1,4,5-trifofszfát 

PAI-1 plazminogénaktivátor-inhibitor 1-es típus 

TGF-β transzformáló növekedési faktor béta 

ACE angiotenzin konvertáz enzim 

PCR polimeráz láncreakció 
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Összefoglalás 

A perinatális adaptáció összetett folyamat; a szervrendszerek működésében, illetve az 

anyagcsere-folyamatokban egyaránt alapvető változásokkal jár. A gyökeres 

változásokat a renin–angiotenzin–rendszer aktiválódása is kíséri. A renin– 

angiotenzin–rendszer aktiválódásának a zavara szerepet játszhat koraszülötteknél a 

perinatális adaptációban. 

A renin–angiotenzin–rendszer működését genetikai polimorfizmusok 

befolyásolhatják. A legtöbb adat az angiotenzin–konvertáz enzim I/D és az 

angiotenzin II 1-es típusú receptor A1166C polimorfizmusokra vonatkozóan gyűlt 

össze. Munkánk során azt vizsgáltuk, vajon ezeknek a funkcionális hatással járó 

polimorfizmusoknak a hordozása összefügg-e a keringési zavarok, így a keringési 

elégtelenség, a nyitott Botallo–vezeték és az akut veseelégtelenség kialakulásának 

kockázatával. 

Vizsgálatainkba 1996 és 2003 között született igen kis születési súlyú (≤1500 gramm) 

koraszülötteket vontunk be. A koraszülötteket a vizsgált szövődmények alapján 

keringési elégtelenségben szenvedő; az ötödik életnapon nyitott Botallo – vezeték 

miatt szenvedő; akut veseelégtelenségben szenvedő; illetve ezen szövődményekben 

nem szenvedő csoportokra osztottuk. Az egyes csoportokban meghatároztuk a renin – 

angiotenzin – rendszer működését befolyásoló genetikai polimorfizmusok hordozását, 

az összefüggést a vizsgált perinatális szövődmény kialakulása szempontjából 

kockázati tényezőt jelentő egyéb tényezőkre korrigáltuk. 

Kimutattuk, hogy azoknál a betegeknél, akik az angiotenzin – konvertáz enzim I/D 

polimorfizmusa esetében a D allélt hordozzák, csökken a keringési elégtelenség 

gyakorisága; illetve, hogy az angiotenzin II 1-s típusú receptor 1166CC genotípusát 

hordozó betegek mindegyikénél az ötödik életnap előtt záródik a Botallo – vezeték. A 

vizsgált polimorfizmusok az akut veseelégtelenséggel nem függtek össze.  

Eredményeink alapján felvethető, hogy a renin – angiotenzin – rendszert érintő 

polimorfizmusok a perinatális adaptációt befolyásolhatják és, potenciálisan javíthatják 

a koraszülöttek rövidtávú túlélését. (Bár a túlélési arányok esetében a kis esetszám 

miatt nem találtunk különbséget). Az adaptáció szempontjából előnyt jelentenek azok 

a polimorfizmusok, melyek hordozása felnőttek esetében emeli a kardiovaszkuláris 

morbiditást és mortalitást. Ez felveti annak a lehetőségét, hogy a volt koraszülöttek 

esetében a kardiovaszkuláris betegségekre való hajlam fokozódásában genetikai 

tényezőknek is szerepe lehet. 
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Summary 

 

Perinatal adaptation is a complex process with dramatic alterations in the function of 

organ systems and metabolic processes. Along with these alterations the activation of 

renin-angiotensin system also occurs. Disturbances of the activity of renin-angiotensin 

system may have a role in the development of complications during perinatal 

adaptation in the preterm neonate. 

Genetic polymorphisms may have an impact on the functionality of renin-angiotensin 

system. Most data are available concerning the I/D polymorphism of angiotensin 

converting enzyme and A1166C polymorphism of angiotensin II type 1 receptor. The 

aim of our studies was to investigate whether there is any association between carrier 

state of these polymorphisms and risk of complications such as circulatory failure, 

ductus arteriosus Botalli and acute renal failure. 

We have enrolled preterm neonates born with low birth weight (≤1500 gram). Preterm 

neonates were grouped according to the presence of the investigated complications 

(i.e. infants with and without circulatory failure; infants with and without ductus 

arteriosus persistent on the 5th postnatal day; infants with and without acute renal 

failure). We determined the distribution of the investigated genetic polymorphisms in 

each group and adjusted the observed associations for the known risk factors of the 

complications. 

We have demonstrated that carrier state of D allele of angiotensin converting gene 

polymorphism is protective against circulatory failure; ductus arteriosus is closed 

before the 5th postnatal day in each infant carrying 1166CC genotype of angiotensin 

II type 1 receptor. Carrier state of investigated polymorphisms was not associated 

with the risk of acute renal failure. 

We concluded that functional polymorphisms may have an impact on perinatal 

adaptation and, therefore, some may enhance short term survival (although this 

hypothesis should be verified with a larger patient number). Those polymorphisms 

were found to be protective against perinatal complications that have been linked with 

increased cardiovascular morbidity and mortality in the adult. This finding raises the 

possibility that the observed increased susceptibility of adults born with low birth 

weight to cardiovascular disease may be the result, at least partly, of carrier state of 

some genetic polymorphisms. 
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1. Bevezetés 

 

Természetes, hogy a klinikus, amikor kutatásra adja a fejét a saját betegeit 

leginkább közvetlenül érintő, őket legjobban befolyásoló témába kezdjen, és ezzel 

foglalkozzon. A jelen munkában három, egymástól különálló, azonban a kórélettani 

vonatkozásokban egymáshoz szorosan kapcsolódó témát próbáltam feldolgozni. A 

légzés zavarban szenvedő koraszülöttek leggyakoribb szövődményei a 

veseelégtelenség, a Botallo - vezeték záródásának az elmaradása, illetve az ismételt 

megnyílása mely az 1000 g alatti súlycsoportban csaknem 70%,[2] míg a keringési 

elégtelenség enyhébb vagy súlyosabb formája szintén nem ismeretlen ebben a 

súlykategóriában gyakorisága 20 – 25% [58]. Munkacsoportunk a koraszülöttek és a 

beteg, lélegeztetésre szoruló koraszülöttek kórélettani változásai és a renin-

angiotenzin rendszer funkcionális polimorfizmusainak vizsgálatát tűzte ki célul. 

Munkánk során azt vizsgáltuk, hogy a renin-angiotenzin rendszer genetikai 

polimorfizmusainak hordozása, összefügg-e ezeknek a perinatális adaptációs 

zavaroknak a kockázatával. 

 

1.1. A perinatális adaptáció zavarai koraszülöttekben 

1.1.1. Keringési elégtelenség 

 

A kardiovaszkuláris rendszer, terheléshez való alkalmazkodóképessége a 

megszületés után fokozatosan alakul ki [1]. Az újszülöttek szíve lényegesen kisebb, 

kontraktilitása és compliance-e csökkent, adrenerg innervációja éretlen, verőtérfogata 

jelentősen kisebb a felnőttekhez viszonyítva [58]. Jellemző a perinatális életkorban, 

hogy a perctérfogat, és a szívizomzat oxigénfogyasztása jelentősen nagyobb, mint a 

felnőtteké. (1. táblázat) Koraszülöttekben a felnőttekhez képest még markánsabbak a 

különbségek. [1, 3, 127, 142,] 
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 Koraszülött Újszülött Felnőtt 

Hematokrit (%) 61 – 65  60 45 

Szívfrekvencia (perc) 140 – 180 120 – 160 60 – 75  

Vérnyomás (Hgmm) 27 – 50/ 24 – 30 40 – 60/ 20 – 40 120 – 140/ 80 - 85 

Pulmonalis nyomás 
(Hgmm) 

35 – 40 30 – 40  <30 

artériás pO2 (Hgmm) 40 – 70 50 – 70 95 – 97 

oxigén-szaturáció 
(%) 

85 – 95 85 – 95 95 – 97 

Keringő vértérfogat 
(ml/ttkg) 

60 – 80 75 – 80 60 – 70 

Szívtömeg (g) 10 – 25 20 – 30 350 

Perctérfogat 
(ml/ttkg/perc) 

~ 200 150 – 200 70 – 80  

 

1. táblázat. A koraszülött, az újszülött és a felnőtt keringési paramétereinek 
összehasonlítása (Katona M. nyomán,) Cardiorespiratorikus elégtelenség újszülöttkorban 744-767 
In Lozsádi K, Környei V. (2000) Gyermekkardiológia Akadémia kiadó, Budapest) [58] 

 
Tekintettel arra, hogy a szív folyamatosan a maximális teljesítményt 

megközelítve dolgozik, kicsi a tartalék kapacitása, így minden megterhelésre, stressz-

állapotra könnyen dekompenzálódik a koraszülöttekben.  

A szív működését négy paraméter határozza meg a preload (a szívbe áramló vér 

mennyisége), az afterload (a szisztémás érellenállás), a szívizomzat kontraktilitása és 

a szívfrekvencia. A szív kontrakciós ereje a Frank – Starling törvény értelmében a 

diasztolés rosthosszúságtól függ, tehát a vénás visszaáramlás növekedése fokozza a 

kontrakciós erőt, a perctérfogat emelkedik. Ez a kompenzációs lehetőség felnőttek 

esetében viszonylag tág határok között mozog, azonban a koraszülöttek és újszülöttek 

esetében nagyon kicsi a mozgástér, a szisztolés és a diasztolés rezerv egyaránt kicsi. 

[3, 58, 62, 63] Ekkor a vénás visszaáramlás növekedésével már nem tud lépést tartani 

a kamrai kontrakció, és kimerül, vagyis a nagy preload rontja a kamrai kontrakció 

hatásfokát. 
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1. ábra. A szívteljesítmény változása különböző töltőnyomásokon, állandó 
szívfrekvencia mellett az életkor függvényében. (Watkinson nyomán) [62] 

 

A preload csökkenése, pl. súlyos vérzés esetén, illetve disztribúciós sokkban 

szintén a szívteljesítmény csökkenéséhez vezet. A vénás visszaáramlás, így a preload 

csökkenését a gépi lélegeztetés során alkalmazott pozitív végnyomás is 

eredményezheti. A szívizom kontraktilitás per se szintén csökkenhet hipoxiás stressz, 

fertőzés, valamint a koraszülött éretlensége miatt. Az afterload emelkedésében a 

perinatális stressz játszhat szerepet; ekkor a nagymértékű katekolamin – felszabadulás 

miatt emelkedik a szisztémás rezisztencia. Iatrogén okként az inadekvát vazopresszor- 

adás is okozhat keringési elégtelenséget. Gyakori, kezelést igénylő állapotok az 

intrauterin söntök, így a foramen ovale, valamint a Botallo – vezeték nyitva maradása. 

A fenti mechanizmusok révén számos perinatális kórkép tüneteként alakulhat ki 

keringési elégtelenség, így nem meglepő, hogy a koraszülöttek 20-25%-ánál a korai 

perinatális időszakban fellép ez a szövődmény. [60, 63, 66, 95, 101, 127, 139, 141, 

142] 
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Preload csökkenése 
   Vénás visszaáramlás csökkenése 
      Magas pozitív végnyomás, gépi lélegeztetés 
      Pneumothorax 
      Pneumomediastinum 
   Hipovolémia 
      Vérvesztés 
         Anyai okból (vérzés) 
         Placentáris okból (previa) 
         Magzati okból (foeto – maternalis transzfúzió) 
     Folyadékvesztés 
Afterload fokozódása 
     Nyitott Botallo-vezeték 
     Vicium, arteriovenosus shunt 
     Respirációs distressz szindróma 
     Bronchopulmonalis dysplasia 
     Hipervolémia 

Szívizom kontraktilitás romlása 
    Fertőzések  
        Szepszis 
        B csoportú streptococcus fertőzés 
        Parvovírus B 19 fertőzés 
    Ritmuszavarok 
   Anyagcserezavarok 
        Hipoxia  
        Hipoglikémia 
        Hipokalcémia 
        Hipomagnezémia  
        Hipofoszfatémia 

 
 

2. táblázat Koraszülöttek keringési elégtelenségét kiváltó okok. A kiváltó okok 
többnyire egyidejűleg vannak jelen, egymás hatását kölcsönösen fokozzák (Dasguta 
és Gill után) [146] 
 

A keringési elégtelenség diagnosztizálására standard protokoll nem létezik. 

Jelenleg a szövődmény diagnózisát akkor állítják fel, ha az artériás középnyomás 

nagyon alacsony (Hgmm-ben mérve nem éri el a koraszülött hetekben számított 

gesztációs korát), illetve, ha a sternum és a homlok bőrére fél percen át gyakorolt 

nyomást követően a kapilláris újratelődési idő 5 másodpercnél tovább tart. A vizelet-

kiválasztás csökkenése, az anyagcsere-paraméterek (laktát, pH-érték, base excess) 

megváltozása a keringési elégtelenséget csak késve követi. [1] A legspecifikusabb jel 

a szervek vérellátásának a Doppler-vizsgálattal kimutatott romlása, valamint a szív 
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ultrahangos vizsgálata során a szívteljesítmény közvetlen mérése. Ez utóbbiakra 

azonban a magyar neonatológiai ellátás keretében csak nagyon korlátozottan van 

lehetőség. [67] 

A keringési elégtelenség kezelésekor egyrészt a kiváltó ok megszüntetése (pl. 

volumen-korrekció) a cél, másrészt a szívműködés és a keringés támogatása. Utóbbi 

érdekében szimpatomimetikumok; dopamin és dobutamin adása jön szóba. A 

dopamin kardiovaszkuláris hatásait a dopaminerg, az alfa- és beta-adrenerg, valamint 

a serotonin receptorokon keresztül fejti ki. [147] Kardiovaszkuláris hatásai mellett az 

epithelialis és neuronális dopaminerg és adrenerg receptorokat is aktiválja, ezáltal 

közvetlen renális és endokrin hatásokkal rendelkeznek. [128] Bár a dopamin adására a 

preload, a kontraktilitás és az afterload egyaránt megváltozik, farmakológiailag a 

legfontosabb hatása a szisztémás vérnyomás emelése. A dopaminnal szemben a 

dobutamin viszonylag kardioszelektív, az alfa- és béta-adrenerg receptorokon 

keresztül közvetlen inotrop hatású. A dobutamin hatására a perifériás vascularis 

rezisztencia csökkenése is bekövetkezhet. A javuló kontraktilitás, illetve az afterload 

csökkenése miatt javul a szívműködés.  

 

1.1.2. Nyitott Botallo – vezeték koraszülöttekben 

 

A méhen belüli életben, a vérkeringésben kulcsfontosságú szerepet játszik az 

artéria pulmonalis és az aorta közötti összeköttetést biztosító ductus arteriosus, amit 

Botallo-vezetékként is szokás nevezni. Első leírója 131-ben Galenus volt, élettani 

jelentőségét Harvey tisztázta 1628-ban. Nevét 1530-ban Botallo-tól kapta. A születés 

utáni elzáródásának folyamatát Virchow majd Schäfer írta le, bár a pontos 

patomechanizmus máig sem tisztázott. Gross végezte 1938-ban az első ligatúrát, míg 

az indomethacen kezelést Heymann vezette be 1976-ban.  

Időre született újszülötteknél a Botallo–vezeték záródása a megszületést 

követően általában hamar bekövetkezik (50%-nál az első 24 órán belül, 90%-nál 48 

órára, közel 100%-nál 72 órán belül). [148] Koraszülötteknél azonban – a gesztációs 

korral fordított arányban - a Botallo–vezeték záródása gyakran késik, vagy elmarad. A 

kórkép gyakorisága az irodalmi adatok alapján súlykategóriánként változó, az 1000 g 

alatti súlycsoportban 48 – 80 % fordul elő, az 1000 – 1500 g között ez a gyakoriság 

már csak 25 – 50 %, míg az 1500 g feletti csoportban 10 – 30% közötti gyakoriságot 

találunk az irodalomban. [74] Hazai adatok alapján ennél lényegesen ritkábban 
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diagnosztizáljuk a kórképet. Az elmúlt években átlagosan az 1500 g alatti betegek 

között 15 -20 %-os gyakoriságot lehetett kimutatni. [148] Magyarországon évi 38 – 

45 műtéti Botallo–vezeték zárás történik, ami a nemzetközi statisztikák alapján 

prognosztizálható 10 %-os gyakoriság alapján számolva a fele a várható értéknek. 

[148] Diagnosztizálása a kórképnek nem egységes, az osztályok egy részén a klinikai 

tünetek és laboratóriumi jelek hívják fel a figyelmet a kórképre, más osztályokon a 6 

órás életkorban elvégzett, és ezt követő rendszeres color - Doppler ultrahang vizsgálat 

eredményeitől teszik függővé a diagnózis felállítását. A diagnózis felállításának 

idejében is nagy eltérések mutatkoznak az országban. A döntő többségben az első hét 

során történik a diagnózis felállítása, de akadnak osztályok, ahol a 10 – 14 életnapon 

kerül diagnosztizálásra. Az elmúlt időszakban operált betegek közül a 7 napos kor 

előtt műtétre került betegeknek csak 30%-a, míg a 8. napon, vagy az után végzett 

Botallo–vezeték zárása esetén a betegek mindegyike bronchopulmonalis dysplasiában 

szenved. [148] 

A diagnózis kritériumai: a klasszikus klinikai tünetek, tachycardia, majd 

szisztolés – diasztolés zörej megjelenése, peckelő femoralis, majd brachialis pulzus, 

epigastrialis pulzálás. A tünetek megjelenése előtt már figyelmeztető jel lehet a 

metabolikus acidózis észlelése. Ez feltétlenül ultrahangos vizsgálat elvégzését 

indokolja, a vezeték felett észlelt bal – jobb sönt jelenléte egyértelművé teszi a kóros 

áramlást. A diagnózis felállítása után indomethacen adása jön szóba. Az ellenőrzés, 

illetve az esetleges műtéti indikáció felállítása a gyógyszeres zárás megkísérlése után 

történik. A gyógyszeres zárás során egy vagy két alkalommal 0 – 12 – 36 órás korban 

0,2 (0,1) mg indocint kaptak a koraszülöttek. A záródás korai jele lehet a pulmonalis 

oldal felőli beszűkülése a Botallo-vezetéknek, illetve az áramlás sebességének a 

megváltozása. Lélegeztetett, illetve igen kis súlyú betegek esetén az indomethacen 

kezelés után nem záródott Botallo-vezeték műtéti zárása akkor is indokolt, ha 

hemodinamikailag nem szignifikáns a ductus. A diagnózis és a műtéti indikáció 

felállítását követően a műtét 24 órán belül javasolt, mert a szövődmények száma az 

eltelt órákkal arányosan emelkedik (necrotisalo enterocolitis, szepszis, 

bronhopulmonaris dysplasia). Az agyvérzés előfordulása elsősorban nem a nyitott 

Botallo–vezeték perzisztálásának idejétől, hanem a hemodinamika változásaitól függ, 

így a zárás miatt bekövetkező, hirtelen kialakuló szisztémás keringési változástól is 

kialakulhat a kamrai vérzés mind a műtétet, mind a gyógyszeres zárást követően. 

[100] 
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A magzati élet során a Botallo–vezeték feladata a vérkeringés elterelése a 

folyadékkal telt tüdők felől a szisztémás keringés (aorta descendens és placenta) 

irányába [2] . Méhen belüli életben az artéria pumonalisban a keringő vérmennyiség 8 

– 10 % folyik át, mert a tüdő erekben kifejezett vasokonstrikció áll fenn, amit 

hormonális mechanizmusok mellett számos tényező befolyásol. Ugyanakkor a ductus 

nyitva tartása elsősorban a prostaglandinoknak, ezen belül is a PGE1 és a PGE2-nek 

valamint a bradikininnek köszönhető. A méhen belüli életben, mind a pitvarokban, 

mind a kamrákban közel azonos nyomás uralkodik, nagyjából egyenlő mennyiségű 

vér, a teljes perctérfogat 50% - a halad át rajtuk. A megszületés után a Botallo-vezeték 

záródik, aminek alapvető hemodinamikai következményei vannak. A tüdőkeringés 

megindulását követően a jobb szívfélben a nyomás csökkeni kezd, a pitvarok közötti 

nyomás különbség növekedése következtében a foramen ovale billentyűje ráfekszik a 

nyílásra és előbb funkcionálisan, később anatómiailag is zárja a pitvarok közötti 

nyomáskülönbség kiegyenlítődését biztosító ablakot. A két vérkör elkülönülése 

következtében létrejön az önálló pulmonalis és szisztémás keringés. Ha a pulmonalis 

vazodilatáció elmarad, vagy a Botallo-vezeték nem záródik, akkor az aortában az 

emelkedő nyomás a Botallo-vezetéken a sönt irányát megfordítja és bal – jobb sönt 

jön létre, amely megterheli az amúgy is rossz tüdőkeringést. [2] 

A Botallo-vezeték záródásának a folyamatát két szakaszra: funkcionális 

záródásra és az anatómiai remodelling folyamatára osztják. A funkcionális konstrikció 

során a ductus nyitva tartásáért és záródásáért felelős hatások közötti egyensúly az 

utóbbiak javára tolódik el. A záródás közvetítésében a postnatalisan emelkedő artériás 

oxigén-tenzió emelkedésének kitüntetett szerepe van: hatására a Botallo-vezeték 

falában a kálium-csatornák gátlás alá kerülnek, ez membrán-depolarizációhoz és a 

simaizomzat konstrikciójához vezet.  

A ductusban a magzati korban számos értágító anyag is termelődik. Az 

értágító hatású prostaglandinok, így a prostaglandin E2 és a prosztaglandin I2 alapvető 

szerepet játszanak az érszakasz nyitva tartásában (a harmadik trimeszterben végzett 

nem-szteroid gyulladásgátló kezelés a Botallo-vezeték idő előtti záródásához is 

vezethet). Emellett a ductusban zajló endogén nitrogén-monoxidtermelés is hozzájárul 

a ductus nyitvamaradásához. 

A megszületés után a Botallo-vezeték záródásában szerepet játszik a gyorsan 

emelkedő artériás oxigén-tenzió, a lumenben a vérnyomás csökkenése, a keringő 

prosztaglandin E2 szintjének csökkenése, valamint a ductus falában a prosztaglandin 
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E2 receptorok számának a csökkenése. A funkcionális konstrikciót követően 

bekövetkező anatómiai remodelling eredményeképp gyors szövettani változások 

lépnek fel a ductusban. Ennek kiváltó oka a funkcionális konstrikció során a 

ductusban bekövetkező hipoxia. A hipoxia miatt a ductus falát ellátó vasa vasorumban 

megszűnik a vérellátás; ez tovább súlyosbítja a lokális hipoxiát. A hipoxia miatt a 

lokális vazodilátorok termelődése is csökken. [145] 

Koraszülöttekben a ductus-záródás késlekedésének a hátterében több tényező 

áll: ebben a fejlettségi stádiumban a ductus prosztaglandin E2 és nitrogén-monoxid 

iránti érzékenysége nagy; illetve a ductus fal intrinsik tónusa kicsi. A kisvérkörben 

bekövetkező nyomásingadozás (nagyon alacsony vérnyomás) szintén szerepet játszhat 

a záródás késésében. Ezt támasztja alá az a klinikai tapasztalat, miszerint surfactans 

adása után pulmonaris vaszkuláris rezisztencia csökken, és emellett gyakrabban 

következik be a Botallo-vezeték nyitva maradása is.[65] Amellett, hogy a konstrikció 

késve következik be (ha bekövetkezik), gyakori, hogy az elzáródott ductus újra 

kinyílik. Ennek hátterében az endogén prosztaglandin E2, illetve, pár nappal később az 

endogén nitrogén-monoxid termelése áll. Ez meghatározza a terápiás lehetőségeket is: 

az endogén prosztaglandin E2 termelés gátlására adott indomethacen csak az első 

néhány napon segíti elő hatékonyan a ductus záródását.[64] 

A nyitott Botallo-vezeték patofiziológiai hatásai a bal-jobb sönt mértékétől, 

illetve az erre adott kardiális és pulmonaris választól függenek. A volumenterhelést 

illetően koraszülöttek és egészséges újszülöttek adaptációs képessége között nagy a 

különbség. A koraszülötteknél a bal kamra kevésbé tágul, a szimpatikus innerváció 

éretlen. Ennek ellenére a koraszülöttek akár 50%-ot is elérő bal-jobb söntöt még 

eredményesen tudnak kompenzálni. A sönt miatt a végdiasztolés vérnyomás nő, míg 

az afterload ellenállás csökken; így a pulzus- és perctérfogat emelkedik. [65]  

Amennyiben a kompenzáció sikertelen, a tüdőben emelkedik a vérnyomás, és ez 

tüdőödémához vezethet. A nyitott Botallo-vezeték a szisztémás vérkeringést is 

befolyásolja; a legveszélyeztetettebb a vese és a bél vérellátása. Tartósan 

nyitvamaradó Botallo-vezeték mellett a tüdőben a mikrovasculatúrára ható nyomás 

nő, ez az intersticiális és alveolaris folyadék mennyiségének a felszaporodását 

eredményezheti. Az így bekövetkező tüdőödéma miatt a krónikus tüdőkárosodás 

kockázata lényegesen nő. 
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1.1.3. Akut veseelégtelenség koraszülöttekben 

A szervezet folyadéktereit, a folyadékterekben oldott anyagok vándorlását, a 

folyadékterek mozgását összetett szabályozó mechanizmusok biztosítják. Bár a 

szabályozás több szervet is érint, központi szerepe a vesének és a szívnek van. A 

szabályozás részleteit felnőtt emberben és állatban messzemenő részletességig 

ismerjük, azonban a koraszülöttek, újszülöttek és a magzat élettani változásai rendre 

eltérnek a felnőtteknél megismert élettani folyamatoktól. Az átmenet a magzati 

életből az extrauterin életbe együtt jár a vesefunkciók érésével. A magzatban a vese 

érellenállása magas, míg a vese vérátáramlás alacsony, a perctérfogat körülbelül 5% 

teszi ki. A postnatalis érés során azonban a renális vascularis resistencia (RVR) 

fokozatosan csökken, a renal blood flow (RBF) emelkedik, és ennek következtében 

megnövekszik a glomerulus filtrációs ráta (GFR). Ahogyan a nefronok fokozatosan 

megérnek, úgy a tubularis transzport is fejlődik. A születés utáni korral párhuzamosan 

érik a vesefunkció. Például a felnőttkori koncentráló képességet a csecsemő csak 18 

hónapos korában éri el. 

A fejlődő magzat víztereinek megoszlása lényegében tér el a gyermekek vagy 

felnőttek vízeloszlásától. Addig, amíg a felnőtt emberre jellemző, hogy az 

extracellularis tere kisebb, mint az intracellularis folyadéktér, a magzati életben ez 

fordítva van, bár jellemzően csökken a terhesség előrehaladtával, a két görbe csak a 

megszületés után, az első héten keresztezi egymást. (2. ábra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra Vízterek változása a gesztációs kor, illetve a postnatalis kor függvényében 
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Bár a víz konzerválása a vese egyik legfontosabb feladata, a tubularis funkciók érése 

több évig eltart. A megszületés utáni nagy vízvesztés a koncentráló képesség hiánya 

miatt alakul ki.  

Akut veseelégtelenség a súlyos beteg újszülöttek 8 %-ban fordul elő. (Krónikus 

veseelégtelenség kialakulása ebben az életkorban rendkívül ritka). Ebben az 

életkorban a veseelégtelenség kialakulásának elsősorban prerenalis okai vannak 

(85%), a hipovolémia, hipotenzió és hipoxia a leggyakoribbak. A vese eredetű (11%) 

illetve a postrenalis (3%) okokra visszavezethető akut veseelégtelenség ritkább.  

 

 
Hipovolémia 
 Veleszületett szívhibák 
 Súlyos PDA folyamatos bal – jobb sönttel 
 Szepszis 
 Intraventricularis vérzés 
 Dehidráció (kékfény kezelés, fokozott vízvesztés) 
Perinatális hipoxia, asphyxia 
 Respirációs distressz szinróma 
 Köldökzsinór elzáródása, illetve beszűkülése a méhen belül 
 Erythroblastosis 
 Hiperviszkozitás 
 Szülési szövődmények 
 Traumás szülés 

  Súlyos vérzés (Lepényleválás, iker-transzfúzió, feto–maternalis   
          transzfúzió) 

 Központi idegrendszeri károsodás, Kamrai agyvérzés 
 Szepszis, sokszervi elégtelenség 
Kihűlés 
Iatrogén ártalmak  
 Gépi lélegeztetés 
 Gyógyszerek 
  Angiotenzin konvertáz enzim gátlók 
  Prosztaglandin antagonisták 
  Tolazolin 
  D – Tubocurarin, pancuronium 
  Nefrotoxikus gyógyszerek 
 

 
3. táblázat Akut veseelégtelenség okai újszülöttkorban. (Stapleton FB, Jones DP, 
Green nyomán) [48] 
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Az újszülöttkorban előforduló akut veseelégtelenség megítélésében irányadó 

tünet a diurézis csökkenése. Egészséges újszülöttek jellemzően 1 – 3 ml/ttkg/óra 

vizeletet ürítenek, ennek csökkenése 0,5 – 1 ml/ttkg/óra között oliguriát, 0,5 ml alatt 

anuriát jelent. Ritkán az akut veseelégtelenség társulhat poliuriával, emelkedő 

laboratóriumi paraméterek mellett, ilyenkor „poliuriás veseelégtelenségről” 

beszélünk. Az akut veseelégtelenség diagnózisában csecsemő-, gyermek- és 

felnőttkorban szerepet játszó laboratóriumi paraméterek az újszölötteknél és 

különösen a koraszülötteknél csak korlátozott mértékben alkalmazhatóak. Prerenalis 

veseelégtelenségben a vizelet ozmolaritása újszülötteknél és koraszülötteknél 

meghaladhatja a 400 mOsmol értéket (nagyobb gyermeknél ez az érték 500 mOsmol 

felett kóros) a tubularis károsodás és a koncentráló képesség zavara miatt. A plazma 

kreatinin szintjét, illetve a kreatinin clearence értékét csak fenntartásokkal szabad 

figyelembe venni újszülött- és koraszülöttkorban, tekintettel arra, hogy a korai 

neonatalis korban az anyai kreatinin érték befolyásolja a meghatározást, később pedig 

a kreatinin tubularis kiválasztódása és visszaszívódása módosíthatja a filtrálódó 

kreatinin mennyiségét. Érettebb újszülöttnél a nátrium frakcionált kiválasztásának 

meghatározása hasznos módszer. Kiszámításánál a vizelet/plazma nátrium arány és a 

vizelet/plazma kreatinin arány hányadosával jellemezzük a kiválasztott nátriumot. 

Koraszülöttekben 2,5% alatti frakcionált nátrium kiválasztás prerenalis azothemiát 

jelez. Bár az utóbbi évek kutatásai révén egyre többet tudunk a vese fejlődéséről, 

éréséről, kórélettanáról, és egyre fejlődnek a kezelési lehetőségek, az újszülöttkori 

akut veseelégtelenség halálozása továbbra is igen magas, elérheti akár a 30%-ot is. 

Amennyiben azonban a kiváltó ok rendeződik, a szövődmény is átmeneti. 
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1.2. A renin – angiotenzin – rendszer jelentősége a perinatális adaptációban 

 

A szervezetben számos értágító és érszűkítő rendszer működik. Ezek közül 

kiemelkedik a renin – angiotenzin – aldoszteron rendszer. A rendszer a fő szereplője a 

vérnyomás-szabályozásnak, azonban az angiotenzin a szervezet minden szövetében 

kimutatható és ott is hatással rendelkező anyag. Alapvető szerepe a bazalis értónus 

fenntartásában van. Generalizált vazokonstriktor, fokozza a noradrenalin-

felszabadulást a szimpatikus idegvégkészülékeken, fokozza a szívfrekvenciát és az 

összehúzódás erejét, stimulálja a proximalis tubulusokban a nátrium visszaszívódását, 

a mellékvesében az aldoszteron kiválasztást fokozza, fokozza a sejtek növekedését a 

balkamra izomzatában és az artériák falában.  

 

1.2.1. A renin-angiotenzin rendszer működése 

 

A renin-angiotenzin rendszer aktiválódása sorozatos enzimreakciók láncolata, 

aminek során kialakul az angiotenzinogénből a biológiai aktivitással rendelkező 

angiotenzin II – ez a molekula a felelős a renin-angiotenzin rendszer jellemző 

hatásaiért. [107] 

A renin az aspartil proteáz enzimek csoportjába tarozik, elsősorban az afferens 

artériák és a vese juxtaglomeruláris sejtjeiben termelődik. A folyamat első lépése, 

hogy a májban termelődő angotenzinogén fehérjéből a renin lehasítja az angiotenzin I 

dekapeptidet. Ennek a köztes terméknek nincs jelentős biológiai hatása. A második 

lépés a folyamat meghatározó lépése, amikor az angiotenzin I-ből az angiotenzin 

konvertáz enzim lehasít egy dipeptidet, és a létrejön a biológiailag aktív oktapeptid, az 

angiotenzin II a C terminálison levő fenil – alanin lehasítása aktív peptidet 

eredményez, aminek biológiai hatékonysága az angiotenzin II oktapetiddel csaknem 

azonos, ezért az irodalom az angiotenzin II1–7 jelölést alkalmazza erre a molekulára. A 

további lehasítások során létrejövő angiotenzin III és angiotenzin IV jelen tudásunk 

szerint biológiailag nem aktív; élettani, vagy klinikai jelentőséggel nem bír. 

Angiotenzinogénből angiotenzin II-t még a katepsin G, a tonin illetve különböző 

kinázok is létrehozhatnak. Ezek szerepe elsősorban a lokális folyamatok – 

mikrocirkuláció, apoptosis, stb. – angiotenzin függő változásaiért felelősek. 

Az angiotenzin konvertáz enzim kináz II típusú enzim, szemben a reninnel, 

nemcsak az angiotenzin I–et, hanem más szubsztrátokat is képes bontani. Így az 
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angiotenzin konvertáz enzim bontja a bradikinint is. Az angiotenzin konvertáz enzim 

a sejtmembránhoz kötődik, a keringésben oldott forma membránhoz kötött formából 

ered. A membránhoz kötött forma a vaszkuláris endotelhez és az epithel sejtek 

kefeszegélyéhez kötve található.  

 

1.2.2. Angiotenzin-receptorok 

 

Az angiotenzin II klasszikus hatásait az elsőként a vesében kimutatott 1 típusú 

receptoron fejti ki. Ezt a receptort a későbbiekben számos más szervben is 

detektálták; így a tüdőben, a szívben, mellékvesében, az endothel sejtekben és a 

központi idegrendszerben. A fejlődő szervezetben az 1-es típusú receptor a 

mezonefrosban jelenik meg a terhesség 20 – 25. napján, majd a glomerulusokban. A 

proximális tubulusban és a juxtaglomeruláris sejtekben a metanefron fejlődésekor 

mutathatóak ki. Érett vesében az 1-es típusú angiotenzinreceptorok megtalálhatóak a 

glomerulus mesangialis sejtekben, a podocitákban, az afferens és efferens arteriolák 

simaizom sejtjeiben, a velőállomány intersticiális sejtjeiben, a medullában, a 

proximális tubulus sejtek apicalis és basolaterális sejtjeihez kötve, a vékony felszálló 

kacs epiteliumában, a disztális tubulusok és a gyűjtőcsatornák sejtjeiben.  

A receptor aktiválásának hatására a vérnyomás emelkedik, a simaizomsejtek 

proliferálódnak és a szívben balkamra hipertrófia alakul ki. A receptor szelektíven 

blokkolható, ennek hatására emelkedik az angiotenzin II szintje, de az arteriolákban 

vazodilatáció jelentkezik, csökken az aldoszteron felszabadulás, csökken a 

vesetubulusokban a nátrium visszaszívódás. Csökken a mellékvese katekolamin 

kiválasztása, és a szimpatikus végkészüléken a noradrenalin felszabadulás. Csökken a 

centrális szimpatikus tónus, a vazodilatációhoz nem társul tachycardia. Csökken az 

endotelin felszabadulás, fokozódik a nitrogén-monoxidtermelődés. Csökken bizonyos 

sejtnövekedési faktorok termelődése, nem emelkedik a bradikinin szint, nem 

stimulálódik a prosztaglandin rendszer.  

Az angiotenzin nemcsak az 1-es hanem a 2-es típusú receptorokon keresztül is 

kifejt biológiai hatást. A receptor működését és elhelyezkedését vizsgálva kiderült, 

hogy az AT2 receptor a magzati korban sokkal nagyobb számban fordul elő, mint 

felnőttekben. A receptor elhelyezkedése jellemzően a fejlődő szervekben a 

legkifejezettebb, így a differenciálatlan mesenchymában, és kimutathatóak a vesén 

kívül a szívben, a tüdőben és az agyban is. Számuk általában a 20. terhességi héten 
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kezd el csökkenni, de egyes patológiás állapotokban ismételten expresszálódhatnak, 

például az AT1/AT2 9 : 1 aránya a szívinfarktust követő a 7. posztinfarktusos napon a 

szívizomzatban 4 : 6-ra változik, aminek a regenerációban lehet szerepe. A 2-es típusú 

angiotenzin II receptor modulálja az embrionális fejlődést, a sejtdifferenciációt, a 

szövetek regenerálódását, és a sejtek halálát. A receptor aktivitásának fokozása együtt 

jár a kinin rendszer működésének fokozódásával, emelkedik a bradikinin szint és 

nitrogén-monoxid szabadul fel, ami vazodilatációt okoz. Szerepe kimutatható az 

endorfinok felszabadulásában és ezzel a fájdalomérzet erősségének és hosszának a 

kialakulásában. Az apoptozisban játszott szerepe az angiotenzin II 2-s típusú 

receptornak számos sejttípuson, így a vesében, a mellékvesében, a szívben, az erek 

simaizomzatában és az agyban bizonyított. Részt vesz a szervezet sav-bázis 

háztartásának szabályozásában is, a Na+/H+ cserélő és a Na+/HCO3
- szimporter 

fehérjék működésének irányításán keresztül.  

Mind a két angiotenzin receptor az úgynevezett transzmembrán receptorok 

családjába tartozik. A működése során a receptor intracelluláris oldalán elhelyezkedő 

G protein aktiválja a foszfolipáz C-t, enne következtében inozitol-1,4,5-trifoszfát jön 

létre. Az IP3 felszabadítja a Ca2+-t a sejten belüli kötéséből. A kalcium a foszfolipáz C 

által aktivált diacilglicerollal együtt aktiválhatja a protein kináz Cα-t. A 

megemelkedett kalcium szint a kalmodulinhoz kötődve aktiválja a kalcium / 

kalmodulin függő protein kináz II-t. Mind a proteinkináz Cα mind a kalcium / 

kalmodulin protein kináz II gátolja a kálium csatornát a Kv2.2 csatorna fehérje 

foszforilációja révén. Az angiotenzin II receptor 1-es és 2-es típusának hatását a 4. 

táblázat foglalja össze.  
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  Célsejt 

  

Receptor Vaszkuláris 
simaizomsejt 

Endotélsejt Mesangialis 
sejt 

Tubulussejt Interstitialis 

sejt 

1-es típusú 
angiotenzin 
II receptor 

Vazokonstrikció 
Efferens arteriola 

A PAI-1-
termelés 
fokozása 

PAI-1 stimuláció 
ECM, TGF-béta, 
növekedési 
faktorok 
termelődésének 
fokozása 

Nátrium- és 
vízretenció 
A TGF-béta-
termelés 
fokozása 

Az extracelluláris 
mátrix-termelés 
fokozása 

2-es típusú 
angiotenzin 
II receptor 

Vasodilatatio 
Afferens arteriola 

A 
citokintermelés 
fokozása 

A sejtnövekedés 
gátlása? 

A sejtnövekedés 
gátlása? 
Az apoptózis 
fokozása? 
A nátrium-
transzport 
gátlása? 

A sejtnövekedés 
gátlása? 
Az apoptózis és az 
extracelluláris 
mátrix-termelés 
fokozása 

 
PAI-1: plazminogénaktivátor-inhibitor 1-es típus 
TGF-béta: transzformáló növekedési faktor béta 
  

 
 
4. táblázat. Az angiotenzin receptorokon keresztül kialakuló hatások a vesében (Burns 
KD. táblázata nyomán) [149] 
 

1.2.3. Renin-angiotenzin rendszer jellegzetességei a perinatális adaptáció során  

 

A perinatális adaptáció összetett folyamat; a szervrendszerek működésében, 

illetve az anyagcsere-folyamatokban egyaránt alapvető változásokkal jár. A 

perinatális adaptációval egy időben, részben azt segítve az endokrin rendszer 

működése is megváltozik. A vajúdás és a születés okozta stressz, az arteriás 

oxigéntenzió emelkedése következtében a szimpatoadrenális rendszer tagjai, a 

glükokortikoidok, a prolaktin és a vazopresszin termelése fokozódik; endorfinok 

szabadulnak fel; a megváltozott oxigéntenzió hat a ciklooxigenázok aktivitására és a 

prosztaglandinok termelődésére. Ezeket a gyökeres változásokat a renin-angiotenzin-

rendszer aktiválódása kíséri. 
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Amikor Sulyok 1980-ban összefoglalta a renin–angiotenzin rendszerrel 

kapcsolatos akkori ismereteket, azzal kezdte dolgozatát, hogy „sajnálatos módon még 

szerényebbek az ismereteink a renin-angiotenzin rendszer fokozott aktivitásának 

jelentőségéről a megszületést követően” [63] Azóta a folyamatos kutatások sok új 

tényt feltártak, azonban mind a mai napig számos megoldatlan probléma ismert az 

angiotenzin rendszer perinatális működésével kapcsolatban.  

Bár összefüggést mutattak ki a renin, az angiotenzin II és a szisztémás 

vérnyomás között, egészséges újszülöttekben a renin-angiotenzin-rendszer perinatális 

adaptációban játszott szerepe nem tisztázott: fiziológiás körülmények között a 

szívteljesítmény és a keringés redisztribúciója a renin-angiotenzin-rendszer 

aktivitásától független. 

Patológiás körülmények esetén más a helyzet: a renin-angiotenzin-rendszer a 

hipoxia vagy a hipovolémia (pl. vérzés) hatására aktiválódik, ami a szisztémás 

vérnyomás emelkedéséhez, a pulzusszám és a pulzustérfogat növekedéséhez, 

összességében a szívteljesítmény fokozódásához vezet. A renin-angiotenzin-rendszer 

fokozott aktivitása a keringés redisztribúcióját is előidézi: az agy, a szívizom, a 

mellékvese vérellátása nő, míg a gasztrointesztinalis rendszeré vagy a veséké 

csökken.  

Koraszülötteknél a renin-angiotenzin-rendszer aktivitása az egészséges 

újszülöttekhez képest nagyobb. Ebben szerepet játszik a perinatális stressz, az 

alacsony szisztémás vérnyomás, a kis veseperfúzió, a negatív nátrium egyensúly, 

valamint a renin, az angiotenzin és az aldoszteron kis metabolikus clearence-e. 

 

 

1.2.4. A renin-angiotenzin rendszer funkcionális polimorfizmusai 

  

A plazma angiotenzin konvertáz enzim-szintje minden egyénben meghatározott, 

állandó, de egyénenként változó. E változatosság mintegy felét határozza meg az 

angiotenzin konvertáz enzim gén úgynevezett inzerciós/deléciós polimorfizmusa, 

amely a 16-os intronban egy 287 bázispárból álló szakasz jelenlétét (inzerció, I) vagy 

hiányát (deléció, D) jelenti. Ez alapján – tekintettel arra, hogy mindenki minden 

génből két példányt hordoz – háromféle génmintázat (genotípus) jöhet létre: II, ID, 

DD. A genotípus befolyásolja a plazma angiotenzin konvertáz enzim-szintjét és az 

angiotenzin konvertáz enzim aktivitását. Annak megfelelően, hogy a D változat által 
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kódolt angiotenzin konvertáz enzim magasabb plazmaszinttel jár, a DD genotípusú 

emberek angiotenzin konvertáz enzim-szintje a plazmában a legmagasabb, mintegy 

kétszerese az II genotípusúéknak, az ID genotípus pedig köztes szintet képvisel. A 

genotípus fajtája, illetve az ezzel járó magasabb, illetve alacsonyabb plazma-ACE-

szint a szív–érrendszer finom biológiai szabályozását eltérő irányokba tolhatja. 

Kimutatták, hogy a D variáns jelenléte fokozott kockázatot jelent szív–érrendszeri 

megbetegedésekre. A DD genotípus jelentősen nagyobb arányban fordul elő azoknál, 

akik átestek szívinfarktuson vagy stroke-on. Ebből arra lehet következtetni, hogy a 

szívinfarktus kockázata a DD genotípusúaknál az átlag mintegy másfélszerese. A DD 

genotípusú egyének fokozottabb balkamra-megnagyobbodással válaszolnak fizikai 

megterhelésre. Az angiotenzin konvertáz enzim-gén polimorfizmusa a hipertónia 

kezelésében alkalmazott angiotenzin konvertáz enzimgátlókra adott válaszban is 

szerepet játszik: az II genotípusúak jobban reagálnak ezen gyógyszerekre. 

 Az angiotenzin II 1-es típusú receptornak többféle polimorfizmusa is ismert, így az 

exon 573-as, 1062-es, 1166-os, 1517-es és 1878-as helyein. Klinikai szempontból 

különösen is érdekes az 1166-os helyen levő A→C (AflII) tranzíció. Több 

vizsgálatban is azt találták, hogy a C allél jelenlétében az AII aktivitása kifejezettebb. 

Az angiotenzin konvertáz enzim I/D és az angiotenzin II 1-es recptor A1166C 

polimorpfizmusok jelentőségét döntően felnőtteknél vizsgálták; gyermekek 

vonatkozásában korlátozottabbak az adatok, míg újszülöttek és koraszülöttek esetében 

gyakorlatilag hiányoznak. 
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2. Célkitűzéseink: 

 

2.1. A renin-angiotenzin-rendszer funkcionális polimorfizmusainak hordozása 

összefügg-e koraszülötteknél a perinatális keringési elégtelenség kialakulásával? 

 

A koraszülötteknél gyakori szövődmény a kardiorespiratorikus adaptáció 

zavara, mely legsúlyosabb esetben keringési elégtelenséghez és a keringés 

összeomlásához vezet. Az éretlen vazoreguláció, hipoxia és fertőzés egyaránt fontos 

szerepet játszik kialakulásában [3].  

A renin-angiotenzin-rendszer a perinatális adaptációban szerepet játszó 

legfontosabb neuroendokrin szabályozó rendszerek közé tartozik. A vizsgálatok 

alapján a vérnyomást a renin-angiotenzin-rendszer aktivitása újszülötteknél 

nagymértékben befolyásolja [4]. Hipoxiás stresszt követően a renin-angiotenzin-

rendszer aktivitás fokozódása révén emelkedik a vérnyomás és a szívteljesítmény. 

Ezzel egyidőben a renin-angiotenzin-rendszer szerepet játszik a vérkeringés 

redisztribúciójában azáltal, hogy fokozza az életfontosságú szervek, így az agy, a 

szívizomzat és a mellékvesék vérellátását a gasztrointesztinális és renális keringés 

kárára. 

A renin-angiotenzin-rendszer aktivitását a koraszülött fejlettsége alapvetően 

meghatározza. Az újszülött angiotenzin II termelése kicsi, azonban az angiotenzin II 

iránti érzékenysége nagy. Ennek oka az angiotenzin konvertáz enzim alacsony [23], 

illetve az angiotenzin II 1-es típusú receptor fokozott expressziója a neonatális 

időszakban [23].  

A renin-angiotenzin-rendszer aktivitását az anyának adott gyógyszerek, az 

újszülöttnél a folyadék- és sóbevitel mellett funkcionális genetikai polimorfizmusai is 

meghatározzák. Munkánk során feltételeztük, hogy a keringési elégtelenség veszélyét 

közvetve az angiotenzin II 1-es típusú receptor és az angiotenzin-konvertáz enzim 

genetikai polimorfizmusainak hordozása is befolyásolhatja. 
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2.2. A renin-angiotenzin-rendszer funkcionális polimorfizmusainak hordozása 

összefügg-e koraszülötteknél a nyitott Botallo-vezeték kialakulásával? 

 

Az endogén vazoaktív peptidek központi szerepet játszanak a pulmonáris 

hemodinamika szabályozásában. Közülük az angiotenzin II pulmonáris hipertóniára 

kifejtett hatását tanulmányozták a legintenzívebben [5]. Kísérleti adatok eredménye 

utal arra, hogy az angiotenzin II hatására a pulmonaris erekben lényegesen nagyobb 

vazokonstrikció következik be, mint a szisztémás erek falában [6]. Az angiotenzin II 

plazmakoncentrációja pulmonáris hipertóniás betegeknél emelkedik és a hipoxémia 

hatását tovább fokozva, hozzájárul a pulmonáris vazokonstrikció kialakulásához. 

Állatkísérletes eredmények alapján a tüdőverőerekben is az angiotenzin II 1-es típusú 

receptorok közvetítik az angiotenzin II vazokonstriktor hatásait. [7,8]. A klinikai 

vizsgálatok eredménye is arra utal, hogy az angiotenzin II 1-es típusú receptor 

specifikus gátlása mellett csökken a pulmonáris vaszkuláris rezisztencia keringési 

elégtelen felnőtt betegeknél [9,10,11]. 

Az angiotenzin II 1-es típusú receptor genetikai polimorfizmusai 

befolyásolhatják az angiotenzin II vazokonstriktor hatását [12]. A +1166-s pozíciónál 

az A - C csere fokozott szisztémás vazokonstrikcióhoz vezet, aminek szerepe lehet 

egyes esetekben a magas vérnyomás kialakulásában [13,14]. Bár nincsenek arra 

vonatkozóan adatok, hogy az angiotenzin II 1-es típusú receptor gén C1166 

variánsának hordozása milyen hatást fejt ki a pulmonáris erekben, megalapozottnak 

tűnt az feltételezni, hogy génpolimorfizmus jelenléte mellett nőhet a pulmonáris 

vaszkuláris rezisztencia.  

Újszülöttekben a pulmonaris és a szisztémás vérnyomás közti különbség 

alapvető hatást gyakorol a Botallo-vezeték záródására. A pulmonáris hipotónia 

kialakulásához vezető állapotok (pl. tüdővérzés, alacsony artériás széndioxid-szintek, 

intrauterin angiotenzin konvertáz enzimgátló expozíció) esetében nő a Botallo-

vezeték késői záródásának kockázata [15]. Feltételezve, hogy az angiotenzin II 1-es 

típusú receptor gén C1166 allélvariánsa esetén újszülöttben nő a pulmonaris 

vaszkuláris rezisztencia, célkitűzésünk az angiotenzin II 1-es típusú receptor 

genotípusa és a nyitott Botallo-vezeték kockázata közti kapcsolat vizsgálata volt. 
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2.3. A renin-angiotenzin-rendszer funkcionális polimorfizmusainak hordozása 

összefügg-e koraszülötteknél az akut veseelégtelenség kialakulásával? 

 

Az akut veseelégtelenség kialakulásában a renális hipoperfúzióhoz vezető különböző 

folyamatok játszanak a leggyakrabban szerepet újszülöttkorban [16].  

Kora- és újszülöttkorban az alacsony szisztémás vérnyomás és a magas renalis 

vaszkuláris rezisztencia miatt a veseperfúzió kicsi. Az angiotenzin II aktivitása 

központi szerepet játszik az alacsony veseperfúzió mellett a glomeruláris filtráció 

fenntartásában. [17]. Az angiotenzin II döntően a postglomerularis vazokonstrikció 

fokozása révén emeli az intraglomerularis nyomást. Az angiotenzin II termelésének 

gátlása angiotenzin konvertáz enzimgátlók adása révén kora- és újszülöttekben akut 

veseelégtelenséget válthat ki azáltal, hogy ezt az endogén védőmechanizmust 

felfüggeszti [18,19]. Másrészt az angiotenzin II szint emelkedése is akut 

veseelégtelenséget okozhat a renális hipoperfúzió indukálása révén. Ez a helyzet 

perinatális hipoxia esetében is, amikor az akut veseelégtelenséget angiotenzin 

konvertáz enzimgátló adásával meg lehet előzni [20].  

Megalapozottnak tűnt azt feltételezni, hogy a renin-angiotenzin-rendszer 

aktivitását befolyásoló funkcionális genetikai polimorfizmusok hordozása 

összefügghet az akut veseelégtelenség kockázatával koraszülöttekben. Ebben a 

populációban az angiotenzin II képződés szempontjából a sebességmeghatározó a 

viszonylag kis angiotenzin konvertáz enzim aktivitás [21].  

Az angiotenzin konvertáz enzim molekulák expresszióját az angiotenzin 

konvertáz enzim gén inzerciós deléciós polimorfizmusa meghatározza [22,23,24,25]. 

Bár számos adat utal arra, hogy az angiotenzin konvertáz enzim aktivitása I allél 

jelenlétében alacsonyabb, nem állnak rendelkezésre arra vonatkozóan adatok, vajon 

az I/D polimorfizmus hordozása koraszülötteknél szignifikánsan befolyásolja-e a 

veseműködést. Az angiotenzin II vazokonstriktív hatását a renalis arteriolákban az 

angiotenzin II 1-es típusú receptor közvetíti. Genetikai vizsgálatok alapján az 

angiotenzin 1 receptor C1166 polimorfizmusának hordozásakor a vérnyomás 

emelkedik [26]. 

Célkitűzésünk annak a meghatározása volt, hogy az angiotenzin konvertáz 

enzimgén I/D polymorphismusa és az angiotenzin 1-es típusú receptor A1166C 

polymorphismus hordozása független tényező lehet-e a perinatális időszakban 
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kialakuló akut veseelégtelenség szempontjából alacsony születési súlyú 

koraszülötteknél. 

3. Betegek és módszerek 

3.1. Betegek 

 

Vizsgálatainkba 1996 és 2003 között született igen kis születési súlyú (≤1500 

gramm) koraszülötteket vontunk be. A gyermekek döntő többségét Semmelweis 

Egyetem II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Neonatális Intenzív Centrumban, 

kisebb hányadát a Shöpfl-Mérei Anyavédelmi Központ, illetve a Semmelweis 

Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika Neonatális Intenzív Centrumaiban 

kezelték.  

Munkánk során retrospektív módon gyűjtöttük a betegeket: az egyes 

szövődmény-állapotokban szenvedő betegek adatait a kórlapokból kerestük ki, majd 

bekértük az Országos Újszülöttkori Anyagcsereszűrő Program keretében tárolt 

szárított vércseppeket. A vérvétel rutinszerűen az ötödik posztnatális napon, 

parenterálisan kezelt betegek esetében az orális táplálás megkezdését követően 

történt. Kontroll csoportként minden vizsgálat során az adott szövődményben nem 

szenvedő, de gesztációs korban egyeztetett koraszülötteket válogattunk be. A betegek 

mindegyike magyar állampolgár volt, szülei Budapesten vagy annak 50 km-es 

vonzáskörzetében laktak. 

A vizsgálatokat a Semmelweis Egyetem Tudományos Kutatásetikai Bizottsága 

hagyta jóvá (TUKEB 14/2003). A betegek kezelésének megkezdése előtt a szülők 

írásban beleegyeztek abba, hogy gyermeküktől a gyógyítás során diagnosztikus célra 

levett vérmintából fennmaradó mennyiséget tudományos kutatásra használhassák.  

 

3.1.1. Keringési elégtelenségben szenvedő koraszülöttek 

 

A keringési elégtelenség vizsgálata során 225, 2001 és 2003 között kezelt 

alacsony születési súlyú koraszülött adatait dolgoztuk fel; közülük 118 esetében állt 

rendelkezésre félretett beszárított szűrőpapír. Közülük hatot a vérvétel előtti 

transzfúzió miatt kizártunk. A fennmaradó 110 koraszülött közül 36-nál került sor az 

első három nap során keringési elégtelenség miatt katekolamin kezelésre vagy 

volumen-pótlásra. A keringési elégtelenségre utaló klinikai jelnek a tartós hipotóniát 

és/vagy a megnövekedett kapilláris újratelődési időt tartottuk. Tartós hipotónia esetén 
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a Hgmm-ben megadott átlagos artériás vérnyomás legalább 30 percen keresztül 

kisebb volt, mint a gyermek hetekben megadott gesztációs kora. A megnövekedett 

kapilláris újratelődési időről akkor beszéltünk, amikor a homlokra és a sternumra 30 

másodpercen át gyakorolt nyomást követően az erek újratelődése meghaladta az öt 

másodpercet.  

A keringési elégtelenség mellett kigyűjtöttük a betegek születési súlyát, azt, 

hogy fennállt-e fetalis disztressz, korai szepszis, anémia, légzési disztressz szindróma 

és intraventrikuláris vérzés. 

 

 Keringési 
elégtelenségben 
szenvedő 
koraszülöttek 

Keringési 
elégtelenségben nem 
szenvedő 
koraszülöttek 

betegek száma  33 75 

születési súly, gramm 
 (középérték [tartomány]) 

1200 (640 – 1500) 1300 (740 – 1500) 

gesztációs kor (középérték 
[tartomány]) 

29 (24 – 34) 30 (26 – 33) 

légzési disztressz szindróma 24 28 

korai szepszis 14 11 

fetalis disztressz 6 15 

 

5. táblázat Keringési elégtelenségben szenvedő és nem szenvedő koraszülöttek 

klinikai jellemzői 

 

Nyolc betegnél (közülük három tartozott a keringési elégtelenségben szenvedő 

csoportba) sikertelen volt az angiotenzin konvertáz enzim-gén I/D polimorfizmus és 

az angiotenzin II 1-es típusú receptor A1166C polimorfizmus meghatározása. Klinikai 

adataik nem tértek el lényegesen a sikeresen amplifikálható betegekéitől. 

 

3.1.2. Nyitott Botall-vezetékben szenvedő koraszülöttek 

 

1998 és 2002 között született gyermekeket (n = 169) vontunk be a vizsgálatba. 

Részleteiben a gyermekek első hat posztnatális napján rögzített klinikai adatokat 
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gyűjtöttük ki. A vizsgálatba való beválogatási kritériumok a következők voltak: 

gesztációs kor ≤32 hét; indometacin adás profilaktikus dózisban (naponta 0,1 mg/ttkg, 

legalább három posztnatális napon át); anyagcsere-szűrésre való vérvételt megelőzően 

transzfúziót nem kapott a beteg; 28. posztnatális napig nem halt meg a beteg; nem állt 

fenn folyadéktúlterhelés. 

A nyitott Botall-vezetékben szenvedő csoportba 60 újszülött került, akiknél az 

ultrahangos kép és/vagy a klinikai jelek igazolták, hogy a Botallo-vezeték az 5. 

posztnatális napot követően nyitva maradt. Ezen betegek mindegyikénél a 10. 

posztnatális napig a Botallo-vezeték zárásra került; vagy spontán záródás révén (11 

beteg [35%]), vagy ismételt indometacin kezelés után (39 beteg [54%]), vagy műtéti 

beavatkozással (6 beteg [11%]).  

A nyitott Botall-vezetékben nem szenvedő csoportba azok a gyermekek tartoztak (n = 

109), akiknél a Botallo-vezeték a 5. posztnatális nap előtt permanensen záródott és ezt 

követően sem nyílt ki.  

A légzési distressz szindrómára a surfactans igény alapján következtettünk; ilyen 

esetekben az első posztnatális nap során legalább két dózis beadására került sor. A 

súlyos hipotóniát ebben az esetben a katekolamin-kezelés iránti igény alapján 

definiáltunk (a dopamin adagja ≥5 μg / ttkg / perc, vagy a dobutamin adagja ≥9 μg / 

ttkg / perc). A perinatális fertőzést klinikai és laboratóriumi jelek alapján definiáltuk. 

Az intraventrikuláris vérzésre neurológiai jelek és az ultrahangos vizsgálat 

eredményei utaltak.  

Technikai okok miatt csak a betegek töredékénél volt sikeres az angiotenzin 

konvertáz enzim I/D polimorfizmus meghatározása, ezért az angiotenzin konvertáz 

enzim I/D polimorfizmust ennél a betegcsoportnál nem vizsgáltuk.  

Tíz betegnél (közülük négy tartozott nyitott Botall-vezetékes csoportba) sikertelen 

volt az angiotenzin II 1-es típusú receptor A1166C polimorfizmus meghatározása. 

Klinikai adataik nem tértek el lényegesen a sikeresen amplifikálható betegekéitől. 
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 Koraszülöttek nyitott 
Botall-vezetékkel az 5. 

posztnatális napon  

Koraszülöttek zárt 
Botallo-vezetékkel az 
5. posztnatális napon 

betegek száma 56 103 

a Botallo-vezeték tartósan zárt 
az 5. posztnatális nap után  

0 103 

gesztációs kor (hét) (középérték, 
[tartomány]) 

28[24-32] 30[25-32]* 

születési súly (gramm) 
(középérték, [tartomány]) 

1100 [650-1500] 1240 [870±1500]* 

1 perces Apgar érték 5,75 [3 – 8] 6,25 [2 – 9] 

5 perces Apgar érték 7,92 [4 – 10] 8,25 [5 – 10] 
CRIB-score [átlag (95%-os 

konfidencia tartomány] 
2,58 (1,76-3,41) 3,21 (2,47-3,95) 

légzési distress szindróma 38 55 
keringési elégtelenség 25 33 

perinatális fertőzés 20 25 

kamrai vérzés III-IV.st. 21 25 
 
6. táblázat A nyitott Botall-vezetékben szenvedő és nem szenvedő koraszülöttek 
klinikai jellemzői p < 0,05 a PDA-ban szenvedő és nem PDA-s koraszülöttek 
között 

 

3.1.3. Akut veseelégtelenségben szenvedő koraszülöttek 

Az akut veseelégtelenségben szenvedő koraszülötteket az 1996 és 1999 között 

kezelt 511 beteg közül választottuk ki; közülük 116 esetében állt rendelkezésre eltett, 

szűrőpapírra beszárított vérminta.  

Az első posztnatális hét során akut veseelégtelenség 44 betegnél fordult elő. 

Rögzítettük az akut veseelégtelenség kockázati tényezőinek, így a hipoxémia, 

szepszis, fetalis distress, anémia, alacsony Apgar értékek és légzési distressz 

szindróma fennállását is.  

Az akut veseelégtelenség diagnosztikus kritériumai a Modi és munkatársai 

által alkalmazottakkal megegyeztek [27]: a megszületést követően több mint 48 

órával a szérum kreatinin szint > 120 μmol/l és/vagy a szérum karbamid szint > 9 

mmol/l; a diurézis kevesebb, mint 1,0 ml vizelet / ttkg óránként. Az oliguria átlagos 

időtartama 85 ± 27 óra volt. Az akut veseelégtelenségben szenvedő betegeket 

furoszemiddel (adagonként 1 mg / ttkg) és dopaminnal (0.5- 2.0 μg / ttkg / perc) 
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kezeltük egészen addig, amíg az oliguria meg nem szűnt. Theophyllint az akut 

veseelégtelenség kezelésére nem kaptak a betegek. Egy betegnél került sor 

peritoneális dialízisre. Az akut veseelégtelenség minden gyermeknél 120 órán belül 

megszűnt. 

A vizsgálatban résztvevő gyermekek a 10. posztnatális napig életben voltak; 

később az akut veseelégtelenségben szenvedő csoportból öten, az akut 

veseelégtelenségben nem szenvedő csoportból pedig hárman haltak meg szepszis (n = 

6) vagy agyvérzés (n = 2) következtében; az akut veseelégtelenség egyik betegnél sem 

vezetett halálhoz. 

Hat betegnél (közülük kettő szenvedett akut veseelégtelenségben) sikertelen volt az 

angiotenzin konvertáz enzim-gén I/D polimorfizmus és az angiotenzin II 1-es típusú 

receptor A1166C polimorfizmus meghatározása. Klinikai adataik nem tértek el 

lényegesen a sikeresen amplifikálható betegekéitől. 

A 7. táblázat mutatja a betegek esetében az akut veseelégtelenség kockázati tényezőit. 

A kockázati tényezők kumulatív összegének átlaga nagyobb volt az akut 

veseelégtelenségben szenvedő betegek esetében, mint az akut veseelégtelenségben 

nem szenvedő betegeknél. 
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Akut 
veseelégtelenségben 
szenvedő 
koraszülöttek  

Akut 
veseelégtelenségben 
nem szenvedő 
koraszülöttek 

betegek száma 42 68 
gesztációs kor, hét 
(középérték [tartomány]) 

29 [27-33]* 30 [27-34] 

születési súly, gramm 
(középérték [tartomány]) 

1190 [780-1500] 1240 [820-1500] 

Apgar érték az első percben 
(átlag [tartomány]) 

5.4 [3 - 7]* 6.6 [5 - 10] 

Apgar érték az ötödik 
percben (átlag, [tartomány])

8.2 [6 - 10]* 8.3 [6 - 10] 

kockázati tényezők előfordulási gyakorisága: 
Anémia 36 34 
fetal distress szindróma 13 17 
Fertőzés 26 35 
intracerebralis vérzés 17 18 
légzési distress szindróma 24 18 
korai szepszis 9 14 
kockázati tényezők 
kumulatív száma 
betegenként (átlag, 
[tartomány]) 

3,00 (1-6)* 2,19 (0-4) 

 
7. táblázat Az akut veseelégtelenségben szenvedő és nem szenvedő koraszülöttek 
klinikai jellemzői * p < 0,05 



 34

 

3.2. Módszerek 

3.2.1. Szárított vércseppet tartalmazó szűrőpapírok előkezelése 

 

A PCR-reakció az alábbi komponenseket tartalmazó oldatban zajlott 

(végtérfogat: 50 μl): 32 μl desztillált víz, 1,5 mmol/l (3 μl) MgCl2, 5 μl 10x PCR 

puffer, 25 pmol (5 μl) primer keverék, és 0,2 mmol/l (5 μl) dNTP, végül 2 egység 

Promega Taq polimeráz. A fenti oldatból (mely még nem tartalmazott Taq 

polimerázt) 45 μl-t mértünk be egy PCR csőbe. (Maradt 5 mikroliter csövenként). A 

bemért oldatra helyeztük a szűrőpapírt, amit egy gyors centrifugálással ülepítettünk. 

Ezután következett a hő-denaturálás: 99,9°C-on 2 percig, majd 55°C-on 2 percen át. 

A ciklust még kétszer ismételtük [28]. Amennyiben a mérés során kapott kép nem 

volt értékelhető, a szűrőpapír mérete, illetve a MgCl2-koncentráció változtatása révén 

ismételten elvégeztük a vizsgálatot. Ennek ellenére voltak olyan minták, melyeknél az 

amplifikáció sikertelen volt (8. táblázat). 

 keringési 
elégtelenség 
vizsgálata  

nyitott Botallo-
vezeték vizsgálata 

akut 
veseelégtelenség 

vizsgálata  
 ACE I/D AT1R 

A1166C
ACE I/D AT1R 

A1166C
ACE I/D AT1R 

A1166C 

Kiindulási 
minta-szám 

118 
 

118 
 

169 169 
 

116 
 

116 
 

1. „Alap” 
protokoll 100 

97 115 95 
96 

2. Szűrőpapír 
felére 

csökkentve 
3 
 

6 
 

8 4 
 

5 
3. Szűrőpapír 

negyedére 
csökkentve 

- 
 

 
- 
 

10 2 
 

6 
4. Szűrőpapír 

50%-kal 
növelve 

2 
 

- 
 

3 2 
 

- 
5. MgCl2 konc. 

csökkentése 
(0,75 mmol/l) 

3 
 

6 
 

10 4 
 

3 

6. MgCl2 konc. 
emelése 

(3 mmol/l) 
2 
 

1 
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10 3 

- 
Σ Kimaradt 8 8 169 10 6 6 

 
8. táblázat Sikeres amplifikációk száma az egyes vizsgálatok során ACE: angiotenzin 
–konvertáz enzim; AT1R: angiotenzin II 1-es típusú receptor 
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3.2.2. Az angiotenzin konvertáz enzim I/D polimorfizmus meghatározása 

 

A szárított vérminta 45 μl térfogatú törzsoldatban való hődenaturációs 

előkezelését követőn indítottuk a PCR-reakciót a következőképp: 

5 μl végtérfogatú törzsoldatba mértük be a 2 egység Taq polimerázt; ezt adtuk 

hozzá a szűrőpapírt is tartalmazó oldatba. A reakciót a 2 csepp PCR olaj rámérését 

követően indítottuk. 

Az angiotenzin konvertáz enzim D allélok meghatározására használt primerek:  

5'-CTG GAG ACC ACT CCC ATC CTT TCT-3' és 5'-GAT GTG GCC ATC ACA 

TTC GTC AGA T-3',  

az angiotenzin konvertáz enzim I allélok meghatározására használt primerek:  

5'-CTG GAG ACC ACT CCC ATC CTT TCT-3' és 5'-TCG AGA CCA TCC CGG 

CTA AAA C-3'.  

Egy primer a két reakció esetében megegyezett, mivel azonban törekedtünk arra, hogy 

ne forduljon elő az a jól ismert jelenség, miszerint ugyanazon reakción belül a D allél 

preferenciálisan amplifikálódik az I alléllel szemben, ezért a két reakció külön 

csövekben zajlott.  

A polimeráz láncreakcióknál az egyes lépések esetében alkalmazott hőmérséklet és 

reakcióidő az alábbiak voltak:  

- denaturáció 94 °C-on 5 perc,  

- ezt követően 35 cikluson keresztül: 

- denaturáció 94 °C-on 30 másodperc 

- annealing 64 °C-on 60 másodperc és 

- elongáció 72°C-on 30 másodperc. 

A 35 ciklus befejeződése után egy végső elongációs időszak (72 °C, 10 percen át) 

zárta le a PCR-reakciót.  

 

3.2.3. Az angiotenzin II 1-es típusú receptor A1166C polimorfizmus 

meghatározása 

A szárított vérminta 45 μl térfogatú törzsoldatban való hődenaturációs előkezelését 

követőn indítottuk a reakciót a következőképp: 
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5 μl végtérfogatú törzsoldatba mértük be a 2 egység Taq polimerázt; ezt adtuk hozzá 

a szűrőpapírt is tartalmazó oldatba. A reakciót a 2 csepp PCR olaj rámérését követően 

indítottuk. 

Az angiotenzin II 1-es típusú receptor A1166C polimorfizmus meghatározására 

használt primerek: 

5'-ATA ATG TAA GCT CAT CCA CCA AGA AG-3'  

és 

5'-TCT CCT TCA ATT CTG AAA AGT ACT TAA-3'. 

A PCR-reakcióknál az egyes lépések esetében alkalmazott hőmérséklet és reakcióidő 

az alábbiak voltak:  

- denaturáció 94 °C-on 4 perc,  

- ezt követően 35 cikluson keresztül: 

- denaturáció 94 °C-on 30 másodperc 

- annealing 50 °C-on 60 másodperc és 

- elongáció 72°C-on 30 másodperc. 

A 35 ciklus befejeződése után egy végső elongációs időszak (72 °C, 10 percen át) 

zárta le a PCR-reakciót.  

A PCR-termékeket Afl-II (New England Biolabs) restrikciós endonukleázzal 

emésztettük; ez az enzim a C allél jelenlétekor hasítja az amplikont. 

  

3.2.4. Genotipizálás 

Az amplifikált DNS-t 3%-os agaróz gélen, etídium-bromid festéssel vizualizáltuk. Az 

allélhordozást a DNS-szakaszok hossza alapján határoztuk meg; 

az angiotenzin konvertáz enzim I allél mérete: 478 bázispár 

az angiotenzin konvertáz enzim D allél mérete: 191 bázispár 

az angiotenzin II 1-es típusú receptor A allél mérete: 166 bázispár 

az angiotenzin II 1-es típusú receptor C allél mérete: 139 + 27 bázispár 

 

3.2.5. Statisztikai elemzés 

3.2.5.1. Keringési elégtelenségben szenvedő koraszülöttek 

A keringési elégtelenségben szenvedő és nem szenvedő koraszülöttek születési 

súlyát, gesztációs korát Mann-Whitney teszttel hasonlítottuk össze. A kategorikus 

változókat (allél frekvenciák, kockázati tényezők) χ2 teszttel értékeltük. Az 
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angiotenzin konvertáz enzim I/D és az angiotenzin 1-es típusú receptor A1166C 

polimorfizmusok hordozásának a független hatását a keringési elégtelenségre 

stepwise logisztikus regressziós modellben elemeztük. A változók a következők 

voltak: az angiotenzin konvertáz enzim I allél hordozása (azaz az angiotenzin 

konvertáz enzim ID+II genotípusok vs. angiotenzin konvertáz enzim DD genotípus; 

angiotenzin 1-es típusú receptor 1166 AA vs. AC+CC genotípus; intrauterin 

növekedési retardáció (definíció szerint a születési súly a gesztációs kor-specifikus 

referencia-érték 10 percentilje alatt); születéskor a gesztációs kor; anyánál pre-

eclampsia; fetalis distressz; intraventricular vérzés; nyitott Botallo-vezeték; korai 

szepszis; légzési distressz szindróma; prenatális szteroid prophylaxis (szülést 

megelőzően 48 órán belül). 

 

3.2.5.2. Nyitott Botallo-vezetékben szenvedő koraszülöttek 

 

A nyitott Botallo-vezetékben szenvedő és nem szenvedő koraszülöttek klinikai 

jellemzőit Mann-Whitney vizsgálattal hasonlítottuk össze. A kategorikus változókat 

(allél frekvenciák, kockázati tényezők) χ2 teszttel hasonlítottuk össze. Az angiotenzin 

1-es típusú receptor A1166C polimorfizmus hordozásának a független hatását a 

Botallo-vezeték záródásának az elmaradására stepwise logisztikus regressziós 

modellben vizsgáltuk; ebben változóként a születési súly, az intraventricularis vérzés, 

Apgar értékek, perinatális fertőzés, keringési elégtelenség, légzési distressz szindróma 

és az angiotenzin 1-es típusú receptor A1166C genotípus szerepelt. 

 

3.2.5.3. Akut veseelégtelenségben szenvedő koraszülöttek 

 

Az akut veseelégtelenségben szenvedő és nem szenvedő koraszülöttek klinikai 

jellemzőit Mann-Whitney vizsgálattal hasonlítottuk össze. A kategorikus változókat 

(allél frekvenciák, kockázati tényezők) χ2 teszttel hasonlítottuk össze. Az angiotenzin 

II 1-es típusú receptor A1166C polimorfizmus hordozása és az akut veseelégtelenség 

közötti kapcsolatot logisztikus regressziós modellben vizsgáltuk; az összefüggést a 

hipoxémia, korai szepszis, fetalis distressz és a légzési distressz szindróma jelenlétére 

korrigáltuk. 
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4. Eredmények 

4.1. Keringési elégtelenségben szenvedő koraszülöttek 

 

Az angiotenzin 1-es típusú receptor A1166C genotípus-megoszlása mindkét 

csoportban teljesítette a Hardy-Weinberg kritériumokat, aminek segítségével a 

populáció genetikai vizsgálatok során matematikai módszerekkel elemezhető egy 

génfrekvencia vagy genotípus frekvencia megoszlása a populációban. Ezzel szemben 

a keringési elégtelenségben szenvedő gyermekeknél az angiotenzin konvertáz enzim 

I/D heterozigóták felül-reprezentáltak voltak; ebben a csoportban az angiotenzin 

konvertáz enzim I/D genotípus nem teljesítette a Hardy-Weinberg kritériumokat 

(p<0.0001), vagyis a vizsgált populációban az I/D heterozigóták száma magasabb 

volt, mint egy normál populációban várható lenne. 

Az angiotenzin 1-es típusú receptor A1166C genotípus-megoszlás a keringési 

elégtelenségben szenvedő és nem szenvedő betegekben hasonló volt. Keringési 

elégtelenségben szenvedő koraszülötteknél a légzési distressz szindróma, szepszis és 

angiotenzin konvertáz enzim I allél hordozás (azaz vagy az angiotenzin konvertáz 

enzim ID, vagy az angiotenzin konvertáz enzim II genotípus) gyakrabban fordult elő, 

míg az intrauterin növekedési retardáció, illetve angiotenzin konvertáz enzim DD 

genotípus ritkábban volt jelen. Miután az összefüggéseket a keringési elégtelenség 

kockázati tényezőire korrigáltuk (lsd. 3.2.5.1), a gesztációs kor (p < 0,01) és az 

angiotenzin konvertáz enzim I allél hordozó állapot független kockázati tényezőnek 

bizonyult (utóbbi esetében az esélyhányados /OR/[95% megbízhatósági 

tartomány/CI/]: 3,86 [1,02-13,42]). (Amennyiben az elemzésből kihagytuk a 

gesztációs kort, az angiotenzin konvertáz enzim I allél hordozás mellett 

(esélyhányados: 4,19 [1,22 – 14,45]) szignifikáns prediktorrá vált a légzési distressz 

szindróma (esélyhányados: 4,26 [1,41 -12,88]) ). 
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 Keringési 
elégtelenségben 
szenvedő 
koraszülöttek 

Keringési 
elégtelenségben nem 
szenvedő 
koraszülöttek 

betegek száma 33 75 

ACE I/D polimorfizmus 

ACE DD genotípus 6 33 

ACE ID genotípus 26 32 

ACE II genotípus 1 6 

ACE I allél prevalenciája 0,46 0,31 

AT1R A1166C polimorfizmus 

AT1R 1166AA genotípus 20 38 

AT1R 1166AC genotípus 9 27 

AT1R 1166CC genotípus 4 6 

AT1R C allél prevalencia 0,24 0,27 

 

9. táblázat Keringési elégtelenségben szenvedő koraszülötteknél az angiotenzin 
konvertáz enzim (ACE) I/D és az angiotenzin II 1-es típusú receptor (AT1R) A1166C 
polimorfizmus megoszlása 
 

4.2. Nyitott Botall-vezetékben szenvedő koraszülöttek 

 

Az angiotenzin 1-es típusú receptor A1166C genotípus megoszlása a nyitott Botall-

vezetékben szenvedő csoportban nem teljesíti a Hardy-Weinberg kritériumokat, 

szemben a nyitott Botall-vezetékben nem szenvedő koraszülöttekkel. A genotípus-

megoszlást a 10. táblázat mutatja be. A nyitott Botall-vezetékben szenvedő csoport 

egyik tagjánál sem mutattuk ki angiotenzin 1-es típusú receptor CC1166 genotípust; 

szemben a zárt Botall-vezetékkel rendelkező csoporttal, melyben a CC1166 

genotípusú betegek arány 13 százalék volt. Tehát egyetlen, CC1166 genotípusú 

betegnél sem késett a Botall-vezeték záródása az ötödik posztnatális nap utánra. 
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 Koraszülöttek nyitott 
Botall-vezetékkel az 5. 
posztnatális napon 

Koraszülöttek zárt 
Botall-vezetékkel az 5. 
posztnatális napon  

betegek száma 56 103 

AT1R 1166AA genotípus 36 61 

AT1R 1166AC genotípus 20 29 

AT1R 1166CC genotípus  -  13* 

AT1R C1166  0,18 0,27 
 
10. táblázat Az ötödik posztnatális napon nyitott Botall-vezetékben szenvedő 
koraszülötteknél a az angiotenzin II 1-es típusú receptor (angiotenzin 1-es típusú 
receptor ) A1166C polimorfizmus megoszlása 
 

A logisztikus regressziós elemzés azt mutatta, hogy a nyitott Botall-vezeték 

kialakulása szempontjából a születési súly (p < 0,01), a respirációs distressz 

szindróma (esélyhányados, 95%-os megbízhatósági tartomány: 2,98 [1.05-8.42]), a 

keringési elégtelenség (3,85 [1,35 – 11,04]), illetve a CC1166 genotípus (0.067 [0.005-

0.821] független kockázati tényező. 

A CC1166 genotípusú betegek esetében a nyitott Botall-vezetékre hajlamosító 

kockázati tényezők megoszlási gyakorisága nem különbözött az AC1166 és az AA1166 

genotípusú betegekhez viszonyítva. 

 

4.3. Akut veseelégtelenségben szenvedő koraszülöttek 

 

Az angiotenzin konvertáz enzim I/D, illetve az angiotenzin 1-es típusú 

receptor A1166C genotípusok megoszlása mind az akut veseelégtelenségben szenvedő, 

mind az akut veseelégtelenségben nem szenvedő csoportban teljesítette a Hardy – 

Weinberg kritériumokat. (11. táblázat). Az angiotenzin konvertáz enzim I/D, illetve az 

angiotenzin 1-es típusú receptor A1166C genotípusok megoszlása a két csoport között 

nem különbözött. 
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 Akut veseelégtelenségben 
szenvedő koraszülöttek  

Akut veseelégtelenségben 
nem szenvedő koraszülöttek

betegek száma 42 68 

ACE I/D polimorfizmus 

ACE DD genotípus 2 3 

ACE ID genotípus 21 33 

ACE II genotípus 19 32 

ACE I allél prevalencia 0,31 0,28 

AT1R A1166C polimorfizmus 

AT1R 1166AA genotípus 23 42 

AT1R 1166AC genotípus 17 20 

AT1R 1166CC genotípus 2 6 

AT1R C allél prevalencia 0,25 0,23 
 

11. táblázat Keringési elégtelenségben szenvedő koraszülötteknél az angiotenzin-
konvertáz enzim (ACE) I/D és az angiotenzin II 1-es típusú receptor (angiotenzin 1-es 
típusú receptor ) A1166C polimorfizmusok megoszlása 
 

Amikor logisztikus regressziós modell segítségével elemeztük a perinatális 

szövődmények, a genotípus és az akut veseelégtelenség kockázata közötti 

összefüggést, független kockázati tényezőnek bizonyult az alacsony gesztációs kor (p 

< 0,05), az alacsony 1 perces Apgar érték (p < 0,05), az anémia (esélyhányados, 

[tartomány] 2,68 [1,19-6,04], légzési distressz szindróma: 3,62 [1,63-8,06], illetve az 

átlagos kumulatív kockázati tényező (p < 0,05). Egyik genetikai variáns hordozása 

sem függött össze az akut veseelégtelenség kockázatával vizsgált koraszülött 

populációban. 
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5. Megbeszélés 

5.1. A renin-angiotenzin-rendszer funkcionális polimorfizmusai keringési 

elégtelenségben szenvedő koraszülöttekben 

 

Vizsgálatunk során eredeti hipotézisünk az volt, hogy az angiotenzin 

konvertáz enzim I/D és az angiotenzin 1-es típusú receptor A1166C polimorfizmusok 

hordozása befolyásolhatja kis születési súlyú koraszülötteknél a keringési elégtelenség 

kockázatát. Eredményeink alapján az angiotenzin konvertáz enzim DD genotípus 

hordozása védhet a keringési elégtelenséggel szemben, míg az angiotenzin 1-es típusú 

receptor A1166C genotípusnak nincs erre hatása. 

A keringési elégtelenség és az angiotenzin 1-es típusú receptor genotípus 

közötti kapcsolat hiánya arra utal, hogy ez a genetikai polimorfizmus a korai 

posztnatális időszakban nem befolyásolja a szisztémás vérnyomás-szabályozást kis 

születési súlyú koraszülötteknél. Ez az eredmény eltér a felnőttekben kapott adatoktól 

[29]. Feltehetően ennek a magyarázata az, hogy koraszülötteknél az angiotenzin II 1-

es típusú receptorok szöveti expressziója más, mint idősebb korosztályban. 

 A renin-angiotenzin-rendszer aktivitása preeclampsiás betegeknél fokozott 

lehet. Az angiotenzin-szint emelkedésében egyes eredmények szerint az angiotenzin-

konvertáz enzim fokozott expressziója is szerepet játszik, melynek hátterében az 

angiotenzin konvertáz enzim I/D polimorfizmusa is állhat [30,31]. Kimutatták, hogy 

az angiotenzin konvertáz enzim DD genotípusú anyáknál nő a rekurrens 

preeclampsia, illetve a növekedési retardáció kockázata is [32]. Mivel az anyai 

genotípus alapvetően befolyásolja a magzat genotípusát (a magzat genetikai 

állományának a felét az anyától örökli), megalapozott azt gondolni, hogy ez a 

genotípus nemcsak a koraszülöttség, hanem az azzal járó szövődmények, így a 

keringési elégtelenség kockázatát is fokozza.  

Vizsgálatunkban az angiotenzin konvertáz enzim genotípusa nem függött 

össze a koraszülöttség hátterében levő okkal, azonban az II genotípus ebben a 

populációban ritkábban fordult elő, mint az egészséges magyar referencia-

populációban (6% vs 27%, p<0.001) [33]. Bár ez az eredmény utalhat arra, hogy az 

angiotenzin konvertáz enzim genotípus a koraszülöttségben közrejátszhat, a kis 

betegszám miatt nem lehet az angiotenzin konvertáz enzim - genotípus és a 

koraszülöttség közti kapcsolatra vonatkoztatni.  
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Vizsgálatunkban csak olyan kis születési súlyú koraszülöttek vettek részt, 

akiktől rendelkezésre állt vérminta – ez egyben azt is jelentette, hogy ők az első 

posztnatális hetet túlélték. Így lehet, hogy az angiotenzin konvertáz enzim II 

genotípus hiánya nem a koraszülöttséggel szembeni védelemre, hanem a korai 

perinatális mortalitásra utal. A kérdés eldöntésére nagyobb betegszám, illetve korai 

perinatális időszakban meghalt kis súlyú koraszülöttek genotípusának a 

meghatározása szükséges.  

A perinatális szövődmények és az ACE-genotípus közti kapcsolatra 

vonatkozóan csak kevés adat áll rendelkezésre. Nemrégiben 423 finn, terminusra 

született újszülött vizsgálata azt mutatta, hogy az angiotenzin konvertáz enzim II 

genotípus hordozása mellett nagyobb a születési súly és néhány nappal rövidebb ideig 

tarta a terhesség, mint angiotenzin konvertáz enzim DD genotípus mellett [34]. Bár 

ezek a személyek nem voltak kis születési súlyú koraszülöttek, ez az eredmény 

felveti, hogy az angiotenzin konvertáz enzim genotípusa befolyásolhatja az intrauterin 

fejlődést. Vizsgálatunk során kis születési súlyú koraszülötteknél mi nem tudtunk 

kapcsolatot kimutatni az angiotenzin konvertáz enzim genotípusa és az intrauterin 

növekedési retardáció vagy a születési súly között. 

Az irodalmi adatok alapján a mi vizsgálatunk a második, melynek célja az 

angiotenzin konvertáz enzim I/D polimorfizmus és a koraszülöttek 

kardiorespiratorikus adaptációja közti kapcsolat elemzése. Harding és mtsai. szerint a 

DD genotípus hordozása kedvezőtlen a koraszülöttek adaptációja szempontjából, DD 

genotípus mellett rosszabb az általános egészségi állapotuk [35]. Ezzel szemben 

eredményeink azt mutatják, hogy a DD genotípus keringési elégtelenséggel szemben 

védhet az első posztnatális hét során. A vizsgálatunk, illetve Harding és mtsai 

vizsgálata során kapott eredmények közti eltérést magyarázhatja, hogy mi kis 

születési súlyú koraszülötteket vizsgáltunk, akiknél nagyobb a kardiorespiratorikus 

adaptációs zavar kockázata – szemben Harding és mtsai-val, akiknek a vizsgálatában 

érettebb, átlagosan 1500 gramm születési súly felett született gyermekek vettek részt. 

Ezzel függhet össze, hogy vizsgálatunkban a keringési elégtelenség jóval gyakrabban 

fordult elő (104 beteg közül 33-nál, míg Harding és mtsainál 148 betegből 25-nél, 

p<0,01.  

A betegek gesztációs kora is magyarázhatja a két vizsgálat eredményei közti 

különbséget. Állatkísérletek alapján a renin-angiotenzin-rendszer indukálhatósága a 

magzati érés során kifejezetten nő [36], azaz a nagyon éretlen koraszülötteknél az 
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időre született újszülöttekhez viszonyítva a kedvezőtlen hemodinamikai változásokat 

a renin-angiotenzin-rendszer kevésbé hatékonyan tudja ellensúlyozni.  

Az angiotenzin konvertáz enzim DD genotípus és a keringési elégtelenség 

csökkent kockázata közti kapcsolat hátterében lévő mechanizmust még tisztázni kell. 

Feltételezésünk szerint azonban – hasonlóan a felnőttekhez [37] – a DD genotípusú 

koraszülötteknél nagyobb az angiotenzin konvertáz enzim aktivitása, aminek az 

eredményeképp az angiotenzin II termelés fokozódik. A keringő angiotenzin II szint 

eredményeként a szisztémás keringés sokkal kiegyensúlyozottabb. Ezekben az 

újszülöttekben a renin-angiotenzin-rendszer hatékonyabban tud reagálni a 

hemodinamikai változásokra, aminek az eredményeképp kis születési súlyú 

koraszülöttekben rövid távon javul a vazoreguláció. Mindazonáltal az angiotenzin 

konvertáz enzim D allél homozigóta hordozása hosszú távon kedvezőtlen lehet, 

felnőtt korban fokozhatja a kardiovaszkuláris betegségek veszélyét [38]. A renin-

angiotenzin-rendszer fokozott aktivitása az újszülöttben a gyulladásos válaszreakciót 

is fokozhatja, ami miatt teoretikusan egyes perinatális szövődmények kockázata nőhet 

[39]. (Ebben a vizsgálatban azonban nem tudtunk kapcsolatot kimutatni az első 

posztnatális hét során jelentkező gyulladás-mediálta szövődmények és az angiotenzin 

konvertáz enzim polimorfizmus között.) 

 

5.2. Az angiotenzin II 1-es típusú receptor A1166C polimorfizmusának 

jelentősége nyitott Botallo-vezeték esetén 

A nyitott Botallo-vezeték az éretlen újszülöttek egyik gyakori szövődménye, 

különösen a 30. gesztációs hét előtt világra jött koraszülöttek esetében. 

Vizsgálatunkban az angiotenzin 1-es típusú receptor C1166 allél prevalenciáját 

tanulmányoztuk olyan kissúlyú koraszülöttekben, akiknél a Botallo-vezeték a 

megszületést követő ötödik napra sem záródott be. Eredményeink szerint az 

angiotenzin 1-es típusú receptor CC allélt hordozó újszülöttekben a kisebb a Botallo-

vezeték nyitvamaradásának a kockázata az angiotenzin 1-es típusú receptor AC vagy 

AA allélt hordozókhoz képest.  

Az eredményeink hátterében levő folyamat azonban további vizsgálatokat tesz 

szükségessé. Irodalmi adatok szerint az angiotenzin II igen kifejezett 

vazokonstriktorként hat a pulmonáris erekben. Az angiotenzin  konvertáz inhibitorok, 
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melyek az angiotenzin II termelődését gátolják, felnőttekben pulmonáris hipotóniához 

vezetnek [40]. Indirekt adatok szerint a renin angiotenzin rendszer központi szerepet 

játszik a Botallo-vezeték záródásában [41]. Terhes nőkben az angiotenzin-konvertáz 

gátlók adása újszülöttben a Botallo-vezeték záródásának a késését okozta.  

Az angiotenzin II hemodinamikai hatásait főként az angiotenzin 1-es típusú receptor -

en keresztül fejti ki. Az angiotenzin 1-es típusú receptor CC allél jelenléte esetén 

exogén angiotenzin II hatására fokozott válaszreakciót írtak le [42]; azonban nincs 

adat az angiotenzin 1-es típusú receptor polimorfizmusainak a pulmonáris 

vaszkulatúra szabályozásában betöltött szerepére vonatkozóan.  

Eredményeink alapján azonban feltehető, hogy az angiotenzin 1-es típusú receptor CC 

allélt hordozó betegekben a kialakuló hemodinamikai viszonyok kedveznek a bal-

jobb sönt záródásának és a ductus arteriosus záródásának.  

 

5.3. A renin-angiotenzin-rendszer funkcionális polimorfizmusai akut 

veseelégtelenségben szenvedő koraszülöttekben 

 

A renin-angiotenzin rendszer a helyi vazoaktív mediátorokkal együtt meghatározó 

szerepet játszik az újszülött korban a renális mikrocirkuláció szabályozásában [43]. 

Ezt alátámasztják azok az adatok is, melyek szerint ebben az életkorban a renin-

angiotenzin rendszer aktivitása magas [44,45], illetve az angiotenzin konvertáz enzim 

farmakológiai blokkolása veseelégtelenség kialakulásához vezet [46]. Bár olyan 

adatok nem állnak rendelkezésre, mely szerint az akut veseelégtelenség 

kialakulásában a renin-angiotenzin rendszer polimorfizmusainak szerepe lenne, egyes 

eredmények mégis arra utalnak, hogy az angiotenzin 1-es típusú receptor genetikai 

variánsai befolyásolhatják az angiotenzin II renális hemodinamikára gyakorolt hatását 

[47].  

 Vizsgálatunkban az akut veseelégtelenség gyakorisága (38%) magasabb volt 

az irodalomban eddig közölt nem korspecifikus gyakoriságnál [48,49]. Ugyanakkor a 

veseelégtelenség egyetlen újszülöttben sem okozott halált és a mortalitási ráta (8/110) 

is alacsony volt. Ennek az egyik lehetséges magyarázata az lehet, hogy azon 

újszülöttek vérmintái álltak rendelkezésre, akik hosszú távú prognózisa kedvezőbb 

volt, ugyanis elérték azt az életkort, mikor az anyagcsere-szűrést elvégezték náluk. A 

súlyosan beteg újszülöttek egy jelentős része azért esett ki a vizsgálatból, mert a korai 
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elhalálozás miatt nem végezték el náluk a szűrést. Eredményeink értékelésekor ezt a 

korlátozást figyelembe kell venni.  

 Vizsgálatunkban az alacsony gesztációs kor az akut veseelégtelenség független 

rizikófaktorának bizonyult, ami magyarázza a a kórkép magas incidenciáját a vizsgált 

csoportban. Egy nemrégiben közölt vizsgálatban a súlyosan asphyxiás újszülöttek 

61%-ban alakult ki veseelégtelenség [50].  

 Ugyancsak igazoltuk a csökkent renális perfúzióhoz vezető egyéb állapotok, 

így a respirációs disztressz szindróma, az alacsony Apgar-érték és az anémia szerepét 

az akut veseelégtelenség kialakulásában. A renin angiotenzin rendszer aktivitásának a 

megváltozása részben felelős a resprációs distressz és a hipoxia neonatális renális 

funkcióra kifejtett hatásáért [51,52]. Emellett a renin angiotenzin rendszer nagy 

neonatális aktivitása fontos szerepet tölt be az újszülött glomeruláris funkcióinak 

fenntarásában [53]. 

 Vizsgálatunkban nem tudtunk összefüggést kimutatni az angiotenzin 

konvertáz enzim gén I/D polimorfizmusa, illetve az angiotenzin 1-es típusú receptor 

A1166C polimorfizmusa, valamint a neonatális akut veseelégtelenség kialakulása 

között. Bár irodalmi adatok szerint az angiotenzin konvertáz enzim I allél csökkent 

angiotenzin konvertáz enzim aktivitással, az angiotenzin 1-es típusú receptor C1166 

allél pedig az angiotenzin hatására kialakuló kisebb vazokonstriktor hatással jár és 

hordozásuk mind a szisztémás, mind a renális renin-angiotenzin rendszer aktivitást 

befolyásolja [54], kissúlyú koraszülöttekben ezek a genetikai változatok nem 

befolyásolták az akut veseelégtelenség kialakulását.  

 Azt eredményeink alapján nem lehet elmondani, miért nincs összefüggés a 

perinatális veseműködés és a vizsgált genetikai polimorfizmusok között. 

Valószínűnek tűnik, hogy a vizsgált genetikai variánsok veseműködésre gyakorolt 

hatása elenyésző mértékű az élet első napjaiban a koraszülött veseműködését 

kedvezőtlenül ható korai posztnatális változások hatásához képest. Nem tudjuk 

megállapítani azt sem, hogy a renin angiotenzin rendszer genetikailag meghatározott 

csökkent aktivitása miként befolyásolja a lokálisan a vesében, a helyileg ható 

vazoaktív anyagok, így az endotelin, a vazopresszin vagy a bradikinin elválasztását. A 

vazodilatációt okozó faktorok termelődésében bekövetkező változás (például a 

csökkent angiotenzin konvertáz enzim aktivitás miatti csökkent bradikinin képződés) 

protektív mechanizmusként hathat.  
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6. Összefoglalás  

A neonatológiában előforduló betegségekről egyre inkább kiderül, hogy bár 

távol állónak tűnő kórképekről beszélünk, az élettani mechanizmusok közösek. 

Különösen így van az értónus és a szívműködés szabályozásának a zavara miatt 

kialakuló szövődmények esetében – ezek gyakorlatilag minden nagyobb 

szervrendszer működését kedvezőtlenül befolyásolják, így a vazoregulációs zavarok 

miatt kialakuló tünetek is igen változóak lehetnek. Ennek ellenére rendkívül fontos, 

hogy tisztában legyünk azzal, hogy a szövődmények hátterében ugyanannak a 

szabályozási rendszernek az éretlensége áll és így ne csak a tünetek enyhítésére, 

hanem valódi oki terápiára is törekedjünk. 

Munkánk során célom három, a perinatális ellátás során igen gyakran jelentkező 

három szövődmény – a keringési elégtelenség, a nyitott Botall-vezeték és az akut 

veseelégtelenség – renin-angiotenzin rendszer funkcionális polimorfizmusaival való 

kapcsolatának a vizsgálata volt. Kimutattuk, hogy  

(1) azoknál a betegeknél, akik az angiotenzin-konvertáz enzim I/D 

polimorfizmusa esetében a D allélt hordozzák, csökken a keringési 

elégtelenség kockázata;  

(2) azok a koraszülöttek, akiknél az angiotenzin II 1-s típusú receptor 

1166CC genotípusa van jelen, az ötödik életnap előtt záródik a Botall-

vezeték; 

(3) nincs összefüggés a vizsgált polimorfizmusok és az akut 

veseelégtelenség kockázata között (bár számos adat utal arra, hogy a 

perinatális adaptáció során a renin-angiotenzin rendszer működése 

összefügg a veseműködéssel). 

 

Eredményeink felvetik, hogy a renin angiotenzin rendszer genetikusan meghatározott 

működése befolyásohatja a perinatális adaptáció sikerét. Érdekes, hogy a perinatális 

adaptáció sikere szempontjából kedvezőbb polimorfizmusokról többen kimutatták, 

hogy ezek hordozása felnőttek esetében emeli a kardiovaszkuláris morbiditást és 

mortalitást. Ez egyben felveti annak a lehetőségét is, hogy a volt koraszülöttek 

esetében a kardiovaszkuláris betegségekre való hajlam fokozódásában genetikai 

tényezőknek is szerepe lehet. 
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