Etiológia és patogenezis

MENTÁLIS RETARDÁCIÓ

1. Organikus
2. Poligénes
3. Környezeti hatások
Organikus eltérés

Hollódy Katalin
PTE ÁOK
Gyermekklinika

a súlyos mentális retardációban szenvedő gyermekek 55-75 %ban,
az enyhe mentális retardációban szenvedő gyermekekben 10-25
%-ban
igazolható.

KÓROKOK

Mentális
retardáció
Enyhe
Közepes
Súlyos
Igen súlyos
BNO-10

IQ
50-69
35-49
20-34
< 20

Születés előtti okok:
genetikai rendellenességek
méhen belül elszenvedett fertőzések
anyai alkoholizálás vagy droghasználat
Születéssel kapcsolatos okok:
koraszülöttség
extrémen alacsony születési súly
oxigénhiány
agyvérzés
központi idegrendszeri fertőzések
Születés utáni:
átmeneti oxigénhiányos állapot (pl. fulladás)
baleset
fertőzés
elhanyagoló szociokulturális környezet
ólom
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Jellegzetes morfológiai jegyek :

Down szindróma
Előfordulási gyakorisága
1:600-800

lapos arc,
jellegzetes felfelé ívelő szemrések,
kicsi fülek,
4 ujjas redő egyik vagy mindkét tenyéren,
generalizált izomgyengeség,
esetleges szívzörej.

Átlagos IQ: 40-55

Fragilis X szindróma

Fragilis X szindróma

Elsősorban fiúkban, de lányokban
is előfordul!

autisztikus vonások

1/2000-3000 fiú

figyelemzavar

X nemi kromoszómán FMR1 gén
hibás működése okozza
Jellemzői:
nagy koponya
hosszúkás arc
nagy fülek
pubertásban nagy herék

szem- és kézkontaktus kerülése
hyperaktivitás
magatartási zavarok
szégyenlősség
szociális visszahúzódás
szorongás
beszédfejlődés elmaradása.
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Williams
szindróma
Oka: 7. kromoszómán
mikrodeléció
elasztin csökkent
termelődése
vagy
rossz minősége

Prader-Willi szindróma
Prevalencia.
Prevalencia. 1:10000 -20000
15q1115q11-q13 paternalis delé
deléció
ció vagy
15 maternalis uniparentalis diszó
diszómia

Előfordulása: 1 : 20 000
Tünetei: első életévben táplálási nehézségek
nyűgösség, sírás
székrekedés
rendellenes fogak
szívfejlődési rendellenesség
magas kalcium szint
alacsony termet (152,4-167,6 cm)

Angelman szindróma
15. kromoszóma q 11-13 locusának deletiója okozza
Mentális retardáció, ataxia, bábszerű mozgás, vidámság, hangos
nevetés, dysmorphiás arc
CT, MRI nem jellemző
Korán megjelenő EEG eltérés

Újszü
jszülöttkorban hypotonia
eteté
etetési nehezí
nehezítettsé
tettség
kicsiny ké
kéz és lá
láb
arcdysmorphia
később hyperphagia
obesitas
mentá
mentális retardá
retardáció
ció
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Évek

Rett szindróma
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Normális fejlődés
Fejlődés stagnálása
Gyors regresszió
Kézfunkciók, beszéd elvesztése

Előfordulása: 1:15.000

Sztereotípiák
Convulsiók
Respiratoricus rendellenességek
Stacioner szakasz
Autonom dysfunctiók
Anxietás
Késői motoros leépülés

Parkinson tünetek

Magzati alkohol
szindróma

Multifaktoriális okok !

1-3/1000 gyermek
Családi anamnézis!
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Diagnosztika

KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATOK








Citogenetikai / molekuláris genetikai vizsgálatok
Anyagcsere vizsgálatok
Képalkotó vizsgálatok (UH, CT, MRI, SPECT, PET)
Szövettani vizsgálatok
Kiváltott válasz vizsgálatok
EEG = elektroenkefalográfia
A pszichomotoros fejlődést felmérő tesztek

Anamnézis !

A mentális retardáció különböző súlyossági
fokozatait nem tekintve,
a betegek kb. 50 százalékában deríthető ki
kóroki diagnózis.
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Terápia

Prognosis
Neurohabilitáció
Rehabilitáció

Megelőzés
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