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ÖSSZEFOGLALÁS
A MELAS-szindróma mitokondriális encephalomyopathiával, 
laktátacidózissal és stroke-szerű epizódokkal jár. Ez az egyik 
leggyakoribb mitokondriális betegség, amelynek fülészeti tü-
nete a sokszor süketségig fokozódó idegi halláscsökkenés. Az 
elmúlt években két, genetikai vizsgálattal igazolt MELAS-szind-
rómában szenvedő beteget utaltak klinikánkra kétoldali súlyos 
fokú, illetve süketséggel határos halláscsökkenés miatt. Rész-
letes audiológiai valamint radiológiai kivizsgálás után mindkét 
esetben cochlearis implantáció szükségessége merült fel, annak 
ellenére, hogy a betegeknél MR-vizsgálattal morfológiai el-
változások voltak észlelhetők a központi idegrendszer terü-
letén. A cochlearis implantáció komplikáció nélkül zajlott le a 
betegeknél. A hallásrehabilitáció sikerességének megállapítása 
céljából a műtét előtt tisztahang audiometriát, beszédhallás és 
beszédértés vizsgálatokat végeztünk, implantáció után pedig 
szabad hangtérben ismételtük meg a fenti vizsgálatokat. Az első 
betegnél a tisztahang- és a beszédaudiomertiás vizsgálatokkal 
is jelentős javulás volt mérhető, míg a második betegnél csak 
a tisztahang küszöb javult. Álláspontunk szerint MELAS-szind-
róma esetén cochlearis implantáció csak nagyon körültekintő 
módon indikálható.
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SUMMARY
MELAS syndrome is associated with mitochondrial encephalomyo-
pathy, lactate acidosis and stroke-like episodes. This is one of the 
most common mitochondrial diseases, which can cause serious 
sensorineural hearing loss or even deafness. In the past years 2 
patients with bilateral profound sensorineural hearing loss were 
referred to our department with MELAS syndrome. The diag-
nosis was proved with genetic examination in both cases. After 
a detailed audiological and radiological examination, the need 
of cochlear implantation arose in both cases, even though the 
MRI of both patients presented with morphological changes in 
the central nervous system. In both cases cochlear implanta-
tion was performed without complications. Various audiological 
tests were carried out in order to prove the success of hearing 
rehabilitation. Before the surgery pure tone audiometry, speech 
reception threshold and word recognition score were measured 
and after the cochlear implantation we repeated the previous 
measurements in free-field. In the first case, both the pure tone 
and the speech audiometry results were improved, while the 
second patient reported only pure tone threshold improvement. 
In our viewpoint, indication of cochlear implantation in MELAS 
syndrome patients should be carried out only in selected cases 
after very careful consideration.
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Bevezetés

A MELAS-szindrómát több szervrendszert érintő betegségként 
1984-ben írták le először (1), majd 1992-ben rendszerezték 
főbb tüneteit:
1. stroke jellegű tünetek 40 éves kort megelőzően;
2. epileptiform görcsök és/vagy demencia által jellemzett en-
cephalopathia;
3. laktátacidózis és/vagy „rongyos vörös rostok” az izomban, 
amely elváltozást az izomsejtekben kórosan felszaporodott mi-
tokondriumok okoznak.
A diagnózis felállításához a következő tünetek közül kettőnek kell 
még fennállnia: normál korai fejlődés, visszatérő fejfájás, hányás 
(2). A betegség oka a mitokondriális genomban történő pontmutá-
ció, 80%-ban a 3243. nukleotidjánál egy adenin-guanin báziscsere, 

amely anyai ágon öröklődik (3). Ez a mutáció a mitokondriumok 
kóros működését eredményezi, ezért a tünetek főképp a nagy 
energiatermelő – illetve felhasználó szervekben jelentkeznek. Az 
energiahiány stimulálja a mitokondriumok szaporodását például a 
vázizomzatban – ahol „rongyos vörös izomrostok” lesznek látha-
tók módosított Gömöri trikróm festéssel – és a kis erek simaizom 
és endothelsejtjeiben, ami microangiopathiát, keringési zavarokat 
okoz (4). A betegség tanulmányozása kapcsán a tünetek száma 
folyamatosan nőtt, mint például féloldali bénulás, látáskiesés, vég-
taggyengeség, mentális retardáció, emelkedett liquor fehérjeszint, 
diabetes mellitus, cardiomyopathia, idegi halláscsökkenés (5).

Esetismertetések

1. eset
B-né, P. É. 49 éves nőbeteget 2016 novemberében kétoldali sú-
lyos fokú, süketséggel határos idegi halláscsökkenés miatt utalták 
klinikánkra. A MELAS-szindrómát évekkel korábban diagnoszti-
zálták lánya, főleg gasztrointesztinális tünetekkel járó ugyanezen 
szindrómájának kivizsgálása kapcsán. A beteg diabetes mellitus 
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és depresszió miatt állt kezelés, gondozás alatt. Halláscsökkenése 
több mint 12 évvel korábban kezdődött mindkét oldalon, 2006 óta 
viselt hallókészülékeket. 2011-ben bal oldali, 2017 őszén pedig 
jobb oldali hirtelen halláscsökkenés miatt kezelték más intézetben, 
azonban az alkalmazott konzervatív terápia ellenére hallása egyik 
oldalon sem javult. Koponya és kisagy-hídszögleti MR, MR-angiográfia 
(MRA) vizsgálatokon mindkét féltekében multiplex fehérállományi 
léziók és cerebellaris atrófia volt látható, a belső hallójárat épnek 
mutatkozott. Klinikánkon szubjektív audiológiai vizsgálatok során 
hallást egyik fülön sem jelzett. Jobb oldalon nem, de a bal oldalon 
80 dB-el BERA-hullámok regisztrálhatók voltak. A hallóideg funkci-
óját megítélendő szubjektív promontórium tesztet végeztünk, amely 
során a beteg mindkét oldalon hangélményről számolt be. Fenti 
eredményekre tekintettel a jobb fül cochlearis implantációjának szük-
ségessége merült fel. A belső fül pontosabb megítélésére MR-vizsgá-
latot kértünk (1. A ábra), amelyen a korábbi elváltozások mellett a 
szürkeállományban mikrovaszkuláris károsodások, valamint a belső 
fülek épsége volt látható. Radiológus kolléga a beteg MR-felvételeit 
a MELAS-szindrómára vonatkozó radiológiai adatbázissal is össze-
vetve, nem tartotta a fenti elváltozásokat a cochlearis implantáció 
sikerességét veszélyeztetőnek, a hallópálya nem volt érintett. A műtét 
komplikációmentesen zajlott, a cochlearis implantátum bekapcsolása 
a szokásos módon 1 hónap múlva megtörtént.

2. Eset
J. I. 47 éves férfi beteg, 2017 áprilisában jelentkezett klinikánkon 17 
éve kezdődött kétoldali hallásromlás miatt, amely 2-3 éve jelentősen 
fokozódott. Korábban kapott hallókészülékei már nem nyújtottak 
megfelelő rehabilitációt, főképp a bal oldalon. 2013-ban más inté-
zetben agyi infarktus miatt vizsgálták és kezelték. Az ott készített 
CT- és MR-vizsgálatok bal oldali túlsúllyal kiterjedt temporo-parietá-
lis-occipitális, lamináris, kortikális nekrózist mutattak, amelyet diffúz 
iszkémiás, hypoxiás károsodásnak véleményeztek. Ekkor merült fel 
a MELAS-szindróma lehetősége, amelyet genetikai vizsgálattal iga-
zoltak is. A klinikánkon tisztahang-vizsgálattal a mély hangokon 
mindkét oldalon hallásmaradvány volt mérhető, beszédértése nem 
volt. BERA-vizsgálat során egyik oldalon sem volt regisztrálható vá-
lasz 80 dB-es hangingerrel. Promontórium teszt során egyik oldalon 
sem kaptunk a betegtől egyértelmű választ, amelynek hátterében 
a beteg enyhe fokú mentális retardációja vagy korai demenciája – 
mint a MELAS-szindróma jellegzetes tünetei – illetve a hallópálya 
károsodása is felmerült. Tekintettel arra, hogy korábbról nem volt 
információ mentális állapotáról, nem lehetett meghatározni, hogy 

mentális retardációban vagy korai demenciában szenved-e. MR-vizs-
gálaton (1. B ábra) temporo-occipitális túlsúllyal kifejezett atrófia, a 
temporális lebenyekben foltos, konfluáló fehérállományi károsodások, 
jelfokozódás főleg a bal hallókéreg területén volt látható a belső fülek 
épsége mellett. Annak ellenére, hogy a hallókéreg morfológiailag ká-
rosodottnak tűnt, más elérhető hallásrehabilitációs lehetőség híján, a 
neurológus kollégával egyetértésben a bal fül cochlearis implantációja 
mellett döntöttük, tekintettel arra is, hogy a beteg elmondása szerint 
a jobb oldalon jobbnak érezte hallását. 2017 augusztusában a műtét 
szövődménymentesen lezajlott.

Eredmények

A 2. ábrán az első beteg tisztahang-audiogramjai láthatók az 
implantátum bekapcsoláskor szabadhangtérben (A), majd 10 
hónappal később (B), valamint a beszédaudiogramjai az előzőleg 
említett időpontban mérve (C, D). Az implantáció eredményes-
ségét tisztahangküszöb esetén a funkcionális nyereség mutatja, 
amely ez esetben 75 dB. A beszédhallás-küszöb (SRT, speech 
reception threshold) tekintetében az erősítés 85 dB lett. Be-
szédértés-vizsgálatnál (WRS, word recognition score) a javulás 
mértéke ez esetben 100%-nak adódott.

A 3. ábrán láthatók a második beteg tisztahang-küszöbértékei 
szabad hangtérben a bekapcsoláskor (A), majd az implantáció után 
11 hónappal (B), valamint a beszédaudiometria eredményei az 
előzőleg megadott időpontban (C, D). A tisztahang-küszöbérté-
kek tekintetében a funkcionális nyereség 66 dB-nek bizonyult, a 
beszédhallás esetén 0 dB, beszédértés-vizsgálatnál pedig 0%-nak 
adódott a nyereség.
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1. ábra: Két MELAS-szindrómás betegünk axiális T2 
súlyozott koponya MR-felvételei. A: az első betegnél 
a nyíl a szürkeállományban lévő mikrovaszkuláris 
károsodásra mutat; B: a második beteg felvételén a 
nyíl a temporális lebenyben, a hallókéreg területén 
látható jelfokozódásra mutat

2. ábra: B-né, P. É. MELAS-szindrómás betegünk 
szabad hangtérben mért tisztahang-audiogramjai 
cochlearis implantátummal; A: bekapcsoláskor, B: 10 
hónappal később, illetve a beteg beszédaudiogramjai 
az előző időpontban mérve (C, D)
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Megbeszélés

MELAS-szindrómában a betegek több mint 58%-a szenved idegi 
halláscsökkenésben (6), a tünet súlyossága pedig összefügg a 
mitokondriumok károsodásának mértékével (7). A mitokondri-
ális betegségek közül a MELAS-szindrómában fordul elő legna-
gyobb számban idegi halláscsökkenés, mely túlnyomóan kétoldali. 
75%-ban a magasabb frekvenciákon kezdődik, majd terjed az 
alacsonyabb frekvenciákra is, 25%-ban pedig már a megjelené-
sekor érinti az összes frekvenciát (8). A részletgazdag képalkotó 
vizsgálatoknak köszönhetően bővültek a diagnosztikus lehetősé-
gek a központi idegrendszer területén: CT-felvételeken fokális 
hipodenzitás és a bazális ganglionokban mészlerakódás jellemző 
(9), MR-felvételeken pedig kamratágulat, vaszkuláris károsodások 
nyomai és agyi atrófia látható (10). Az irodalomban megjelent 
közlemények alapján a MELAS-szindrómában előforduló hallás-
csökkenés nagyrészt a cochlea diszfunkciójából adódik, amelynek 
hátterében – a sérült mitokondriális anyagcsere-folyamatok kö-
vetkeztében – a stria vaszkuláris és a külső szőrsejtek károsodása 
állhat (11). Súlyos fokú, süketséggel határos halláscsökkenés ese-
tén MELAS-szindrómában a cochlearis implantáció a megfelelő 
megoldás (12). Előfordulhat a hallópálya károsodása is az agytörzs, 
a középagy vagy a hallókéreg területén (11), azonban, ha rezi-
duális retrocochlearis funkció mérhető, akkor ilyen esetekben is 
ajánlott a cochlearis implantáció (13). Sinnathuray és munkatársai 
12 mitokodriális eredetű süketségben szenvedő betegnél végez-
tek szövődménymentesen cochleáris implantációt (14). A betegek 
több mint fele a műtétet követően tudott telefonálni, a többiek 
esetében is szabadhang-térben jó beszédértésről számoltak be. 
Az irodalomban tisztahang-audiometriát, promontórium tesztet, 

valamint elektromosan kiváltott BERA- és MLR-vizsgálatokat 
végeztek a hallóideg, az agytörzs és a hallópálya működésének 
megállapítására (15). Klinikánkon a fent említett vizsgálatok közül 
a tisztahang-audiometriát és szubjektív promontórium tesztet 
volt lehetőségünk elvégezni, amelyek, valamint az MR-felvételein 
észlelhető diszkrét eltérések alapján az első beteg alkalmasnak 
mutatkozott a cochlearis implantációval történő hallásrehabilitáci-
óra. Audiológiai vizsgálatainkkal a tisztahang-küszöb tekintetében 
75 dB funkcionális nyereséget, beszédhallás-küszöbnél 85 dB erő-
sítést, a beszédértés vizsgálatnál pedig 100% javulást mértünk. A 
második betegünk promontórium tesztre adott nem egyértelmű 
válasza, valamint az MR-felvételein látható súlyosabb, a központi 
idegrendszert érintő károsodások alapján ugyan nem tűnt ideális 
jelöltnek, azonban más hallásrehabilitációs lehetőség hiányában a 
cochleáris implantáció mellett döntöttünk. A tisztahang-küszöbök 
esetén a funkcionális nyereség 66 dB lett, ami a környezetében 
való tájékozódásban ugyan segíti, azonban a beszédhallás és a 
beszédértés tekintetében nem sikerült javulást elérnünk. Ennek 
hátterében feltehetően a beteg nem megfelelő mentális állapota 
mellett az MR-felvételein látható, a temporális lebenyt, hallókér-
get érintő atrófia állhat. Az irodalmi adatok és a műtét előtt mért 
hallásmaradványra alapozva javulásra számítottunk a beszédhallás 
és beszédértés területén is, azonban valószínűleg alábecsültük a 
mentális retardáció és/vagy a korai demencia mértékét.

A MELAS-szindrómás betegeknél a cochlearis implantáció indi-
kációja akkor áll fenn, ha a hallóideg, a hallópálya és a hallókéreg 
nem károsodott jelentősen a betegség következtében. Nagyon 
fontos audiológiai szempontból az elektromosan kiváltott válasz-
vizsgálatok végzése a hallóideg funkcionális megítélésére (16). 
Morfológiai szempontból elengedhetetlen koponya MR-vizsgálat 
végzése és neuroradiológussal való konzultáció, valamint szükség 
esetén neuro-pszichiátriai vizsgálat a beteg mentális állapotának 
megítélése céljából.
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