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AnamnesisAnamnesis::

�� 5 5 óórráás s ééletkorban kerletkorban kerüült felvlt felvéételretelre
�� Mater IV./3. terhessMater IV./3. terhesséégg
�� 36. 36. gestatiosgestatios hhéétt
�� 2940 gramm2940 gramm
�� Per Per viasvias naturalesnaturales
�� ApgarApgar 44--99--1010
�� MegszMegszüületletéést kst köövetvetııen 2 percig AMBU ballonos len 2 percig AMBU ballonos léélegeztetlegeztetéést igst igéényelt nyelt 
�� ÁÁtvtvéételteléére fokozre fokozóóddóó oxigoxigéén ign igéény miatt kerny miatt kerüült sorlt sor

TerhessTerhesséégi gi anamnesisanamnesis: : 

�� gestatiosgestatios diabetes mellitusdiabetes mellitus
�� Anyai hAnyai hüüvelyvvelyvááladladéék tenyk tenyéésztsztéés: E. coli, Candida s: E. coli, Candida albicansalbicans



�� FelvFelvéételekor telekor éészlelt tszlelt tüünetek:netek:

�� OxigOxigéén nn néélklküül l cyanosiscyanosis

�� TachpnoeTachpnoe

�� EgyEgy--egy felegy felüületes lletes léégvgvéétel, tel, gruntinggrunting

�� MoroMoro renyhe, szimmetrikusrenyhe, szimmetrikus

�� Jobb felsJobb felsıı vvéégtagon, fejen, mellkas jobb oldalgtagon, fejen, mellkas jobb oldaláán n 
haematomakhaematomak

�� VVéégtagok funkciongtagok funkcionáálisan, alakilag lisan, alakilag éépekpek



�� IndulIndulóó laborok, klaborok, kéépalkotpalkotóó vizsgvizsgáálatok:latok:

�� VVéérkrkéép: p: 
�� HtkHtk: 45: 45--47% 47% FvsFvs: 3.9 G/l, : 3.9 G/l, ThrThr: 166 G/l: 166 G/l

�� PCT: 108 PCT: 108 ngng/ml/ml

�� VVáálladlladééktenyktenyéésztsztééseksek
�� NasopharyngealisNasopharyngealis vvááladladéék: negatk: negatíívv
�� HaemoculturaHaemocultura: negat: negatíívv
�� Vizelet Vizelet baktbakt.:.: negatnegatíívv

�� StreptococcusStreptococcus B gyorsteszt: B gyorsteszt: pozitivpozitiv

�� Mellkas RTG: TMellkas RTG: Tüüddıık finom k finom reticulogranularisreticulogranularis jellegjellegőő fedettsfedettséége lge lááthatthatóó. . 
RDSIRDSI



�� FelvFelvéételt ktelt köövetvetııen alkalmazott teren alkalmazott teráápiapia::

�� KombinKombináált antibiotikum (lt antibiotikum (AmpicillinAmpicillin, , BrulamycinBrulamycin))
�� ImmImmunglobulinunglobulin
�� PentoxPentoxyyphphiillinllin

�� ÁÁtmeneti tmeneti nasalnasal CPAP lCPAP léélegeztetlegeztetéést kst köövetvetııen en 
lléégzgzéészavara fokozszavara fokozóódott, 1 naposan dott, 1 naposan intubintubááltukltuk, majd 5 , majd 5 
napig konvencionnapig konvencionáális llis léélegeztetlegeztetéést igst igéényelt nyelt 

�� MMáásodik sodik ééletnapon tletnapon tüüddııvvéérzrzéése jelentkezettse jelentkezett
�� TTááplpláálhatalannlhatalannáá vvááltlt
�� Az Az ööttöödik dik ééletnapon a letnapon a bal alsbal alsóó vvéégtag gtag areflexiareflexiáátt, , 

plegiplegiáátt éészleltszleltüünk. nk. 



NeurolNeurolóógiai, fizikgiai, fizikáális vlis vizsgizsgáálatlat: : 

�� A bal alsA bal alsóó vvéégtagot flexigtagot flexióós helyzetben tartja. s helyzetben tartja. 

�� AktAktíív mozgv mozgáás ezen az oldalon nincs. s ezen az oldalon nincs. 

�� A bal alsA bal alsóó vvéégtagon gtagon areflexiaareflexia..

�� FFáájdalomra reakcijdalomra reakcióó nincs. nincs. 

�� Az izomzat tAz izomzat töömmööttebb. ttebb. 

�� A vA véégtag szgtag szííne, hne, hıımméérsrsééklete jklete jóó. . 

�� AlsAlsóó motoneuronmotoneuron vagy vagy plexusplexus lumbalislumbalis lesiolesio (traum(traumáás s 
vagy vagy kompresszivkompressziv))



�� KKéépalkotpalkotóó vizsgvizsgáálatok:latok:

�� Bal Bal femurfemur, oldalir, oldaliráánynyúú felvfelvéételtel: A bal als: A bal alsóó vvéégtag hosszgtag hosszúú, cs, csööves csontjain traumves csontjain traumáás s 
elteltéérréés nem ls nem lááthatthatóó. . 

�� DupplexDupplex UH alsUH alsóó vvéégtagi erekgtagi erek: A bal als: A bal alsóó vvéégtag gtag arteriarteriááss éés vs véénnáás kerings keringéése se 
megtartott. megtartott. 

�� NeurosonographiaNeurosonographia: A l: A lááttóóttéérbe hozhatrbe hozhatóó agyagyáállomllomáányban knyban kóóros ros echogenitechogenitáássúú kkééplet plet 
nem differencinem differenciáálhatlhatóó. . 

�� HasiHasi UHUH: A hasi erekben az : A hasi erekben az ááramlramláás megtartott, A hasban ks megtartott, A hasban kóóros ros ttéérfoglaslrfoglaslóó kkééplet plet 
nem differencinem differenciáálhatlhatóó. A gerinc l. A gerinc lááttóóttéérbe hozhatrbe hozhatóó szakaszszakaszáán kn kóóros eltros eltéérréés nem s nem 
éészlelhetszlelhetıı. . 

�� MR vizsgMR vizsgáálatlat: A h: A hááti gerincvelti gerincvelıın a n a conusigconusig, durva, inhomog, durva, inhomogéén n jelintenzitjelintenzitááseltseltéérlrlééss
llááthatthatóó, , szegmentszegmentáálislis gerincvelgerincvelıı kiszkiszéélesedlesedééssel. Vssel. Véérzrzéés, ts, táályog lehetlyog lehetııssééggéét vetette fel. t vetette fel. 

�� LumbalpunctioLumbalpunctio kapcskapcsáán korn koráábbi vbbi véérzrzéésre utalsre utalóó liquorliquor üürrüült, bakteriollt, bakteriolóógiai vizsggiai vizsgáálata lata 
negatnegatíív eredmv eredméénynytt adott. adott. 



DifferenciDifferenciáál diagnl diagnóóziszis

�� SzSzüülléési trauma (bal alssi trauma (bal alsóó vvéégtag tgtag töörréése, se, plexusplexus
lumbalislumbalis vongvongáállóóddáásasa, s, séérrüülléése)se)

�� KeringKeringéési zavar si zavar 

�� PlexusPlexus lumbalislumbalis, gerincvel, gerincvelııi i motoneuronmotoneuron
sséérrüülléése, se, kompressziojakompresszioja (v(véérzrzéés,ts,táályog)lyog)

�� GerincvelGerincvelııi tumor i tumor 











�� Kontroll MRI vizsgKontroll MRI vizsgáálat negatlat negatíív v 

�� Rendszeres fizioterRendszeres fizioteráápia mellett 8 nap utpia mellett 8 nap utáán bal n bal 
alsalsóó vvéégtagot mozgatni kezdte.gtagot mozgatni kezdte.

�� 2 h2 hóónapos napos nyomonknyomonköövetvetééss alatt bal alsalatt bal alsóó vvéégtag gtag 
plegiaplegia, , areflexiaareflexia megszmegszőőnt. nt. 


