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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 (RAS) aktiválódása is kíséri. A renin– 

angiotenzin–rendszer aktiválódásának a zavara szerepet játszhat koraszülötteknél a 

perinatális adaptációban. 

A RAS működését genetikai polimorfizmusok befolyásolhatják. A legtöbb adat az 

angiotenzin–konvertáz enzim (ACE) I/D és az angiotenzin II 1-es típusú receptor 

(AT1R) 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 RAS 

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 ACE I/D polimorfizmusa esetében a 

D allélt hordozzák, csökken a keringési elégtelenség gyakorisága; illetve, hogy az 

AT1R 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 RAS 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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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 egyike a 

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

megnyílása az 1000 g alatti súlycsoportban csaknem 70%, míg a keringési 

elégtelenség enyhébb vagy súlyosabb formája szintén nem ismeretlen ebben a 

súlykategóriában gyakorisága 20 – 25%.  

A szervezetben számos értágító és érszűkítő rendszer működik. Ezek közül 

kiemelkedik a renin – angiotenzin – aldoszteron rendszer (RAS). A rendszer effektor 

molekulája, az angiotenzin alapvető szerepet játszik a bazalis értónus fenntartásában. 

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. 

Az utóbbi évtizedben számos vizsgálat igazolta, hogy a RAS aktivitás genetikai 

polimorfizmusok befolyásolják. A plazma ACE szintje egyénenként nagymértékben 

változó. E változatosság mintegy felét az ACE gén úgynevezett inzerciós/deléciós 

polimorfizmusa determinálja, amely a 16-os intronban egy 287 bázispárból álló 

szakasz jelenlétét (inzerció, I) vagy hiányát (deléció, D) jelenti. A genotípus 

befolyásolja a plazma ACE-szintjét és így aktivitását; D allél jelenlétében az ACE 

szintje emelkedik. A magasabb ACE-aktivitásnak klinikai következménye is van: 

számos adat utal arra, hogy a D variáns hordozása felnőttkorban fokozott kockázatot 

jelent szív–érrendszeri megbetegedésekre. 

A RAS aktivitását és hatékonyságát egy másik polimorfizmus, az AT1R génjének 

1166-os bázisán beköveketkező adenin-citozin csere is érintheti. Több vizsgálatban is 

azt találták, hogy a C allél jelenlétében az angiotenzin II kifejezettebb hatást fejt ki. 

Az ACE I/D és az AT1R A1166C polimorfizmusok jelentőségét döntően felnőtteknél 

vizsgálták; gyermekek vonatkozásában korlátozottabbak az adatok, míg újszülöttek és 

koraszülöttek esetében alig állnak rendelkezésre. 
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Munkacsoportunk a koraszülöttek élettani változásai és a RAS funkcionális 

polimorfizmusainak közti kapcsolat vizsgálatát tűzte ki célul. Munkánk során azt 

vizsgáltuk, hogy a RAS genetikai polimorfizmusainak hordozása, összefügg-e a 

legfontosabb a perinatális adaptációs zavaroknak a kockázatával. 

 

 

Célkitűzéseink: 

 

A renin-angiotenzin-rendszer vizsgált funkcionális polimorfizmusainak 

hordozása összefügg-e koraszülötteknél a perinatális keringési 

elégtelenség kialakulásával? 

 

A renin-angiotenzin-rendszer vizsgált funkcionális polimorfizmusainak 

hordozása összefügg-e koraszülötteknél a nyitott Botallo-vezeték 

kialakulásával? 

 

A renin-angiotenzin-rendszer vizsgált funkcionális polimorfizmusainak 

hordozása összefügg-e koraszülötteknél az akut veseelégtelenség 

kialakulásával? 
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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 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. 

 

 Keringési elégtelenségben szenvedő koraszülöttek 

A keringési elégtelenségre utaló klinikai jelnek a tartós hipotóniát és/vagy a 

megnövekedett kapilláris újratelődési időt tartottuk. Ennek alapján 36 koraszülöttnél 

volt jelen keringési elégtelenség, 73-nál viszont a keringés stabil volt. 

A keringési elégtelenség mellett adatokat gyűjtöttünk arra vonatkozóan, hogy mennyi 

a betegek születési súlya, fennállt-e fetalis disztressz, korai szepszis, anémia, légzési 

disztressz szindróma és intraventrikuláris vérzés. 

 

 Nyitott Botall-vezetékben szenvedő koraszülöttek 

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. 
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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.  

 

Akut veseelégtelenségben szenvedő koraszülöttek 

Az akut veseelégtelenség diagnosztikus kritériumai: 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 első posztnatális hét során akut veseelégtelenség 44 betegnél fordult elő; őket 68, 

akut veseelégtelenségben nem szenvedő koraszülöttel hasonlítottuk össze.  

Rögzítettük az akut veseelégtelenség kockázati tényezőinek, így a hipoxémia, 

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

szindróma fennállását is.  

 

Módszerek 

 

- A genotipizálás során a szárított vércseppet tartalmazó szűrőpapírokból kivontuk a 

DNS-t. 

- Ebből PCR (ACE I/D polimorfizmus) és PCR-RFLP módszerekkel (AT1R A1166C 

polimorfizmus) meghatároztuk a genotípust 

- A genotípus és a betegek klinikai állapota közötti összefüggést statisztikai 

módszerekkel értékeltük: ennek során egyrészt χ2 teszttel értékeltük az egyes 

szövődményállapotokban az egyes allélok jelenlétét, másrészt az összefüggéseket a 

szövődményállapot kockázatát befolyásoló tényezőkre is korrigáltuk.  



 8

Eredmények 

Keringési elégtelenségben szenvedő koraszülöttek 

A  keringési elégtelenségben szenvedő gyermekeknél az ACE I/D heterozigóták felül-

reprezentáltak voltak; ebben a csoportban az ACE I/D genotípus nem teljesítette a 

Hardy-Weinberg kritériumokat (p<0.0001). 

Az AT1R A1166C genotípus-megoszlás a keringési elégtelenségben szenvedő és nem 

szenvedő betegekben hasonló volt. Keringési elégtelenségben szenvedő 

koraszülötteknél a légzési distressz szindróma, szepszis és ACE I allél hordozás (azaz 

vagy az ACE ID és II genotípus) gyakrabban fordult elő, míg az intrauterin 

növekedési retardáció, illetve ACE DD genotípus ritkábban volt jelen. Az 

összefüggések keringési elégtelenség kockázati tényezőire való korrigálása itán a 

gesztációs kor (p < 0,01) és az ACE I allél hordozás független kockázati tényező volt 

(OR/[95% CI/]: 3,86 [1,02-13,42]).  

Nyitott Botall-vezetékben szenvedő koraszülöttek 

Az AT1R  A1166C genotípus megoszlása a nyitott Botall-vezetékben szenvedő 

csoportban nem teljesíti a Hardy-Weinberg kritériumokat, szemben a nyitott Botall-

vezetékben nem szenvedő koraszülöttekkel. A nyitott Botall-vezetékben szenvedő 

csoport egyik tagjánál sem mutattuk ki AT1R CC1166 genotípust; szemben a zárt 

Botall-vezetékkel rendelkező csoporttal, melyben a CC1166 genotípusú betegek 

aránya 13% volt. Tehát egyetlen CC1166 genotípusú betegnél sem késett a Botall-

vezeték záródása az ötödik posztnatális nap utánra.  A logisztikus regressziós elemzés 

alapján, a nyitott Botall-vezeték kialakulása szempontjából a születési súly (p < 0,01), 

a respirációs distressz szindróma (OR [95% CI]: 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]) 

volt meghatározó. 

 

Akut veseelégtelenségben szenvedő koraszülöttek 

Az ACE I/D, az AT1R A1166C genotípusok megoszlása mind az akut 

veseelégtelenségben szenvedő, mind az akut veseelégtelenségben nem szenvedő 

csoportban teljesítette a Hardy – Weinberg kritériumokat. A genotípusok és az akut 

veseelégtelenség kockázata között kapcsolatot nem mutattunk ki. 
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Megbeszélés 

A RAS funkcionális polimorfizmusai keringési elégtelenségben  

Eredményeink alapján az ACE D allél hordozása védhet a keringési 

elégtelenséggel szemben, míg az AT1R A1166C genotípusnak nincs erre hatása. 

Vizsgálatunkban az ACE II genotípusa koraszülöttekben ritkábban fordult elő, 

mint az egészséges magyar referencia-populációban (6% vs 27%, p<0.001). Bár ez az 

eredmény utalhat arra, hogy az ACE genotípus a koraszülöttségben közrejátszhat, a 

kis betegszám miatt nem lehet az ACE - genotípus és a koraszülöttség közti 

kapcsolatra vonatkoztatni.  

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

ACE 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. 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; a RAS 

indukálhatósága a magzati érés során kifejezetten nő.  

Az ACE DD genotípus és a keringési elégtelenség csökkent kockázata közti 

kapcsolat hátterében lévő mechanizmust még tisztázni kell. Feltételezésünk szerint 

azonban – hasonlóan a felnőttekhez  – a DD genotípusú koraszülötteknél nagyobb az 

ACE aktivitása, aminek az eredményeképp az angiotenzin II termelés fokozódik. A 

keringő angiotenzin II szint eredményeként a szisztémás keringés sokkal 

kiegyensúlyozottabb. Ezekben az újszülöttekben a RAS hatékonyabban tud reagálni a 

hemodinamikai változásokra, aminek az eredményeképp kis születési súlyú 

koraszülöttekben rövid távon javul a vazoreguláció. Mindazonáltal az ACE D allél 

homozigóta hordozása hosszú távon kedvezőtlen lehet, felnőtt korban fokozhatja a 
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kardiovaszkuláris betegségek veszélyét. A RAS fokozott aktivitása az újszülöttben a 

gyulladásos válaszreakciót is fokozhatja, ami miatt teoretikusan egyes perinatális 

szövődmények kockázata nőhet. (Ebben a vizsgálatban azonban nem tudtunk 

kapcsolatot kimutatni az első posztnatális hét során jelentkező gyulladás-mediálta 

szövődmények és az ACE polimorfizmus között.) 

Az angiotenzin II 1-es típusú receptor A1166C polimorfizmusa nyitott Botallo-

vezeték esetén 

Eredményeink szerint az AT1R CC allélt hordozó újszülöttekben a kisebb a Botallo-

vezeték nyitvamaradásának a kockázata az AT1R 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 ACE inhibitorok felnőttekben 

pulmonáris hipotóniához vezetnek. Indirekt adatok szerint a RAS rendszer központi 

szerepet játszik a Botallo-vezeték záródásában is. Terhes nőkben az ACE-gátlók 

adása újszülöttben a Botallo-vezeték záródásának a késését okozta.  

Az angiotenzin II hemodinamikai hatásait főként az AT1R- en keresztül fejti ki. Az 

AT1R CC genotípus esetén az angiotenzin II hatására fokozott a válaszreakció; 

azonban nincs adat az AT1R polimorfizmusainak a pulmonáris vaszkulatúra 

szabályozásában betöltött szerepére vonatkozóan.  Eredményeink alapján feltehető, 

hogy az AT1R 1166CC genotípusú betegekben a kialakuló hemodinamikai viszonyok 

elősegítik a bal-jobb sönt megszűnését és így a ductus arteriosus záródását.  

 

A RAS funkcionális polimorfizmusai akut veseelégtelenségben  

 

A RAS a helyi vazoaktív mediátorokkal együtt meghatározó szerepet játszik az 

újszülött korban a renális mikrocirkuláció szabályozásában. Ezt alátámasztják azok az 

adatok is, melyek szerint ebben az életkorban a RAS aktivitása magas, illetve az ACE 

farmakológiai blokkolása veseelégtelenség kialakulásához vezet. Bár olyan adatok 

nem állnak rendelkezésre, mely szerint az akut veseelégtelenség kialakulásában a 

RAS polimorfizmusainak szerepe lenne, egyes eredmények mégis arra utalnak, hogy 
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az AT1R genetikai variánsai befolyásolhatják az angiotenzin II renális 

hemodinamikára gyakorolt hatását.  

Vizsgálatunkban az akut veseelégtelenség gyakorisága (38%) magasabb volt az 

irodalomban eddig közölt nem korspecifikus gyakoriságnál. 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 

elhalálozás miatt nem végezték el náluk a szűrést. Eredményeink értékelésekor ezt a 

korlátozást figyelembe kell venni.  

 Vizsgálatunkban nem tudtunk összefüggést kimutatni az ACE gén I/D 

polimorfizmusa, illetve az AT1R A1166C polimorfizmusa, valamint a neonatális akut 

veseelégtelenség kialakulása között. Bár irodalmi adatok szerint az ACE I allél 

csökkent ACE aktivitással, az AT1R C1166 allél pedig az angiotenzin hatására 

kialakuló kisebb vazokonstriktor hatással jár és hordozásuk mind a szisztémás, mind a 

renális RAS aktivitást befolyásolja, kissúlyú koraszülöttekben ezek a genetikai 

változatok nem befolyásolták az akut veseelégtelenség kialakulását.  

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 RAS 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 ACE aktivitás miatti csökkent bradikinin képződés) protektív 

mechanizmusként hathat.  
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Következtetések 

 

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

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

veseelégtelenség – a RAS 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, védettek a nyitott Botallo-vezetékkel 

szemben; 

(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 befolyásolhatja 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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