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Tételek
10. A különböző pigmentek hisztokémiai jellegzetességei. Exogen
pigmentek.
11. Haemoglobinogen pigmentek I. A bilirubin felhalmozódás okai és
formái.
12. Haemoglobinogen pigmentek II: kóros vastárolás (típusok,
klinikopathológiai jellemzése
13. Endogen, nem haemoglobinogen pigmentek: lipofuscin, melanin,
alkaptonuria (ochronosis)
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Hemosiderin
A hemosiderin hemoglobinogén pigment,
aranysárga-barna színű, kóros vastárolás esetén
jelenik meg.
A vas normális esetben apoferritinhez kötve, ferritin
micellákat képezve a sejtekben raktározódik.
A hemosiderin pigment ferritin micellák
aggregációjából áll, fénymikroszkóppal látható, a
Berlini kék festéssel „porosz” kékre festődik.
A ferritin fiziologiás , a hemosiderin felhalmozódás
patológiásnak tekinthető, kis mennyiségben jelen
lehet ott, ahol az öregedő vörösvértestek
lebomlanak (csontvelő és lép makrofágjaiban)
A hemosiderin akkumulációt hemosiderosisnak
nevezzük. A hemochromatosis súlyos hemosiderin
akkumulációval járó genetikai megbetegedés.

Berlini kékkel nem festődő vastartalom
A heme csoportban lévő vas nem pigment, nem festődik Berlini kékkel.
Ilyen a hemoglobin, myoglobin és a citokrómok. A ferri vas sem festődik
a ferritinben, mert az apoferritin fehérje befedi, „becsomagolja” a
vasionokat.
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Localizált (helyi) hemosiderosis
Vastöbblet, hemosiderin felhalmozódás valahol a
szervezetben.
1. „véraláfutás”, tompa sérülés helyén a bőrben
• Hemoglobin: kék
• Biliverdin: zöld
• Bilirubin: vörösbarna
• Hemosiderin: aranysárga
2. mikroszkópos bevérzések capillaris sérülés, pangás
• Tüdőben: induratio brunea pulmonis
• máj: hepar moschatum
• bőr: alsó végtagokon hosszan tartó vénás pangás

Generalizált hemosiderosis
A teljes szervezetet érintő kóros vasfelhalmozódás
1. Politranszfundált betegek:
• Betegségek következtében a vörösvértest
prekurzorok (erythroblastok) sérülése, nem
megfelelő kiérése, a csontvelő nem termel elég vért
• Ezek a betegek anémiásak, fáradtak, rendszeres
vérpótlásra szorulnak akár évtizedekig
• A transzfúzióból származó vörösvértestek rövidebb
életűek, s a beteg újabb pótlásra szorul, a vas pedig
a szervezetben marad, halmozódik.

Kóros vérképzés: thalassemiák, myelodysplasia
(2. félév)

2018. 09. 16.

Induratio brunea pulmonis
Chronicus bal kamra elégtelenség
Súlyos, hosszú ideig (évtizedek) fennálló pangás a
tüdőben.
Nyomásemelkedés miatt a vörösvértestek átpréselődnek
a capillárisból az alveolusokba, az elveolaris
macrophagokban lebomlanak és hemosiderin
halmozódik fel a macrophagok cytoplasmájában.
A hosszú ideig fennálló pangás miatt a vvt-k a
kapillárisokban is lebomlanak, fibroblast aktiváció,
collagén képződés és lerakódás kezdődik, tüdő fibrosis
alakul ki.
Induratio: tömött tüdő – fibrosis
Brunea: barna pigment, hemosiderosis

Hemochromatosis
• A herediter hemochromatosisra a szervezet
vastartalmának jelentős mértékű, genetikai
eredetű emelkedése jellemző. A vastöbblet a
parenchymás szervekben (máj, pancreas, szív)
rakódik le.
• A betegségnek négy genetikai variánsa ismert.
A leggyakoribb az AR forma, felnőttkorban
manifesztálódik és a HFE gén mutációja okozza.
• A szervezet vastartalma 2-6 g. A májban 0,5g,
ennek 98%-a a májsejtekben raktározódik.
• Hemochromatosis esetén a bélből
folyamatosan szívódik fel a vas (nincs blokk), évi
1g-mal nő a szervezet vastartalma, elérheti az
50 g-ot.
• Az 50 g harmada van a májban, emellett
hemosiderin rakódik le a bőrben, pancreasban,
ízületekben, herében, tüdőben, stb.
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Pathogenezis
• A szervezetben a tárolt vas mennyisége szabályozott.
• A bélből minimális mennyiségű vas szívódhat fel
naponta.
Ok: a felesleges vas eltávolítására a szervezetben
nincs mechanizmus.
• Hemochromatosis esetén a vasfelszívódás nincs
korlátozva.
• A betegség kialakulásáért a HFE gén hibái felelősek. A
HFE gén terméke a HFE fehérje a vasfelszívódást
szabályozza. Hibája esetén fokozódik a vasfelszívódás.
• Emellett a HFE fehérje a vasanyagcserét szabályozó
hepcidin fehérje szintjét is szabályozza: hibája esetén
a hepcidin szint csökken és emiatt fokozódik a
vasfelszívódás.
• A tünetek 20 g-nyi vas felhalmozódása után már
jelentkeznek.

Pathogenesis
A túlzott vasmennyiség (hemosiderin
mennyiség) károsító mechanizmusai:
1. Lipidperoxidáció, fehérje
oxidáció, membránkárosodások
előidézése a vas által katalizált
szabadgyök-reakciók miatt
2. Kollagénképződés serkentése
(kollagén=fibrosis=hegképződés)
3. A vasatomok közvetlen károsító
hatása a DNS-re
A vassal itt nem csak az a gond, hogy sok, hanem
az is, hogy nincs jól „becsomagolva”. Ferritin:
megfelelő csomagolás. Hemosiderin: labilis,
veszélyes!
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Morphologia
A morphologiai elváltozásokat a szervekben a hemosiderin akkumuláció
okozza. Súlyossági sorrendben:
• máj
• pancreas
• myocardium
• hypophysis
• mellékvese
• pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy
• ízületek, bőr
A májban a hemosiderin a periportalis hepatocytákban és a Kupffer
sejtekben halmozódik fel. A vas közvetlenül hepatotoxikus. A máj
megnagyobbodik (hepatomegalia), tömött tapintatúvá válik, majd
fibroticus kötegek keletkeznek a parenchymában: májcirrhosis alakul ki,
a máj színe pedig egyre sötétebb.
Gyakorlatos terem: kék szervek.

Morphologia
A pancreas barna színű, állományában fibrosis alakul
ki, az állomány sorvad, a Langerhans szigetek
károsodnak, diabetes alakulhat ki.
A szív megnagyobbodik (cardiomegalia), az
izomrostokban hemosiderin granulumok vannak jelen.
Finom hálózatos fibrosis alakul ki. A szív
makroszkóposan is sötét barna színű.
A bőrben mind a hemosiderin, mind a melanin
tartalom megnő, bronzszínűvé válik (bronzdiabetes).
A synovialis membranokban lerakodó hemosiderin
synovitist okoz. Az ízületekben polyarthritis alakul ki.
A herékben, ováriumokban sorvadás (atrophia) alakul
ki, akárcsak a többi endocrin-hormontermelő
szervben, beleértve az endocrin pancreast is.
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Klinikai következmények
A betegségre férfi dominancia jellemző.
Az első tünetek 50-60 éves korban jelentkeznek.
• Hepatomegalia
• Hasfájás
• Bőrpigmentatio
• Cukoranyagcsere zavarok és diabetes mellitus
• Arthritis
• Amenorrhea, libidó csökkenés, meddőség, impotencia
• Endokrinológiai panaszok
Klasszikus klinikai triász: hepatomegalia, pigmentált bőr, diabetes
(bronzdiabetes), a betegség késői stádiumában.
A hepatocelluláris carcinoma kialakulásának kockázata 200-szoros
(DNS károsodás).

Szűrés fontossága
A betegségre magas szérum vas és
ferritin szint hívhatja fel a figyelmet.
Májbiopsziára is szükség lehet.
Felismerés esetén a családtagokat is
szűrni kell.
Kezelés: ismételt phlebotomia (valahol
a vérvétel és a véradás között), de
vaskötő vegyületek (Desferal) is
elérhetőek.
A klinikai tünetek jelentkezése előtt
felismert betegek életkilátásai nem
különböznek az átlagnépességtől!

