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Kőképződés, calcificatio
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Tételek
• Dystrophiás és metastaticus calcificatio. Szervi példák.
• A kőképződés pathomechanizmusa és klinikopathológiája.
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Calcificatio definíciója, két típus
A patológiás calcificatio calcium sók kóros learkódását jelenti a szövetekben.
Ha a lerakódás necroticus törmelékben vagy károsodott szövetekben
történik, dystrophiás calcificationak nevezzük. A calcium metabolizmus
megtartott, a szérum calcium szintje normális.
Ezzel ellentétben ha a hypercalcemia (magas keringő calcium szint a vérben)
okoz calcificatiot megtartott szövetekben, metastaticus calcificationak
nevezzük. Általában a calcium anyagcsere zavarát jelzi.
Éretelemszerűen a hypercalcemia a dystrophiás calcificatiot tovább súlyosbítja.
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Dystrophiás calcificatio
• Általában necrosis területében vagy reverzibilisen károsodott, nem
megfelelő vérellátású, sérülést szenvedett, hemodynamikai stressznek
kitett sérülékeny szövetekben jelenik meg.
• Atheromatosus plakkokban szinte elkerülhetetlen.
• Idősek aortabillentyűiben, illetve korábban megsérült billentyűkben
indulhat dystrophiás calcifcatio, súlyos szűkületet okozhat, mely
súlyos szívelégtelenséghez vezet.
• Az aorta billentyűk hártya vékonyak, ha 3 helyett csak 2 „zseb” van
(bicuspidalis aorta), még valószínűbb a hemodinamikai igénybevétel
és sérülés, következményes calcificatio. A calcium a stromában
rakódik le.

Dystrophiás calcificatio
Pathogenezis: iniciáció (nucleatio), propagáció (növekedés). Intracelluláris és
extracelluláris is lehet .
Kristályos formájú calcium foszfát rakódik le.
Az extracelluláris nucleatio általában a degenerálódó EC mátrixban kezdődik.
Az intracelluláris forma általában a mitokondriumokban kezdődik, olyan sejtekben,
akik károsodás révén már nem tudják szabályozni a calcium metabolizmusukat.
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Psammoma testek
• Koncentrikus lamellált (lemezes) calcificalt struktúrák, leggyakrabban meningeomában láthatóak.
Örvényes fészkek közepén kezd növekedni, ahol a vérellátás nem megfelelő és a tumorsejtek
reverzibilisen károsodnak.
• Dystrophiás calcificatio. A meningeoma az agyhártyából kiinduló daganat. (pathologia 2 tananyag)

A calcificatio jelentősége
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Metastaticus calcificatio
A metastaticus calcificatio normál szövetekben történik hypercalcemia esetén.
A hypercalcemia fő okai (etiologia)
1. Parathormon emelkedett szintje (általában tumor termeli)
2. Csontból szabadul fel sok calcium: gyorsult metabolizmus, gyulladás, immobilizáció,
csonttumorok esetén.
3. D vitamin hiány
4. Veseelégtelenség – foszfát retenció – másodlagos hyperparathyroidismus

Morphologia
• Bárhol van, a meszesedés fehér kemény göbös
megjelenésű, az AS plakkokban inkább lemezes.
• Necrosis esetén (főleg a caseatios necrosis, mert az
sokáig megmarad a szervezetben) gyakori.
• Szövettan: intra vagy extracelluláris basophil
depozitumokként látszik.
• Hosszú ideig fennálló necrosisban csontképződés
indulhat. Nem gyakori, inkább érdekes jelenség.
A metastaticus calcification leggyakrabban az ereket, a
veséket és a tüdőt érinti.
A tüdőben légzési kapacitás csökkenéshezvezethet, a
vesében veseelégtelenség alakulhat ki.
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Kőképződés
• Cholelithiasis és urolithiasis

Cholelithiasis (epekövesség)
Kőképződés bárhol az
epeútrendszerben.
Epekő: nyugati országokban
a lakosság 20%-a érintett.
Ázsiában 4%.
US: évente 1 millió új eset,
kétharmaduk műtétre kerül.
Két fő típus: koleszterinkő és
pigmentkő (bilirubin
kálciumsóiból áll).
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Etiologia
Kor és nem. Idősödve egyre
gyakoribb. Nőkben kétszer
gyakroibb.
Környezeti
tényezők: Obesitas, gyors
súlyvesztés, ösztrogén,
fogamzásgátlók, magas
koleszterinszint, ezek mind
fokozzák az epe
koleszterinszintjét.
Szerzett betegségek:
Minden epehólyagot érintő
motilitászavar ide tartozik.

A kőképződés mechanizmusa
Az egyetlen koleszterin eliminációs útvonal az epén
keresztül történik.
Mikor a koleszterin koncentráció olyan magas, hogy
túltelítetté válik az epe (supersaturatio), a koleszterin
elkezd kristályosodni az oldatban.
Emellett a hypomotilitás (stasis, pangás) tovább
támogatja a kőképződést (nukleáció), emellett nyák is
nagy mennyiségben termelődik az epehólyagban. A nyák
sűrű, „beleragadnak” a kristályok.
A bilirubinkövek a nem konjugált bilirubin nagy
mennyisége esetén keletkeznek inkább: hemolitikus
anémiák esetén. Itt nem koleszterin kristály, hanem
bilirubin-kélcium-sók csapódnak ki az epében. A barna
kövek: infekció esetén alakulnak ki.
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Koleszterin kő
• Kizárólag azepehólyagban!
• 50% feletti koleszterin tartalom
• A 100% koleszterin kövek élénksárgák
• Kemények és ovoidak
• Vagy egy, vagy több van jelen
• Egymás mellé nyomódnak, facettálódik a feszínük
• A legtöbb koleszterinkő nem látszik a röntgenen (nem fogja meg
semmi a sugarat – nincs calcium benne)

Pigment kő
• Bárhol lehet az epeutakban
• Barna vagy fekete kövek.
• A fekete kövek steril epében alakulnak ki, a barna
kövek epeúti fertőzések során alakulnak ki.
• A fekete kövek bilirubin calcium sóit, a barna kövek
calciumsókat és mucint tartalmaznak.
• A fekete kövek kicsik, törékenyek, morzsálhatóak és
általában rengeteg van belőlük.
• A barna kövekből általában egy van. Puha, gírzes,
szappanos állagúak.
• Ezek a kövek láthatóak röntgenfelvételen, mert
calciumot tartalmaznak.
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Clinikai következmények
• A köves betegek 80%-a panaszmentes.
• Ha tünetek jelen vannak, álalában igen súlyosak,
erősvisszatérő fájdalom jelentkezik.
• A fájdalom akkor jelentkezik, ha az epekő „beszorul”
valahová, vagy infekció, gyulladás kezdődik.
• Még súlyosabb komplikációk: empyema (az
epehólyag gennyel telődik fel), perforáció, fistulák,
pancreatitis.
• Minél nagyobb a kő, annál kisebb az esélye, hogy
tünetet okoz.
• A legveszélyesebbek a kis kövek, a kőtörmelék.
• A nagy kő ritkán okozhat gangrénát
azepehólyagfalban, ami átszakadhat, áttörhet egy
bélkacsba és elzárhatja azt (epekőileus, igen ritka).

ERCP
Endoscopos retrograd
cholangiopancreatographia (ERCP):
endoszkópia és rtg kombináció.
Endoszkóp: hajlékony kamerázott+rtg
csövet vezetnek le a GI traktusba.
Emellett apró beavatkozásokra is van
lehetőség: kis metszések, Dormia kosár.
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Urolithiasis („vesekő”)
• Urolithiasis: kőképződés a
vizeletelvezető rendszerben bárhol,
nem csak a vesében!
• Leggyakrabban a vesében képződnek a
kövek és onnan mosódnak lejjebb.
• 70 éves korra a férfiak 10%-a és a nők
5%-a már tapasztalt köves panaszokat.
• Férfiakban gyakoribb.
• Családi halmozódás lehetséges.

Patogenezis – calcium kő
Patogenezis: a követ kialakító anyagok túl magas
koncentrációban jelennek meg a vizeletben, így
túltelítetté válik a vizelet (supersaturatio).
Hajlamosító tényezők (okok, etiologia): vizelet
sűrűsége, pH eltérések és infekciók.
Hypercalcemia köveket és nephrocalcinosist is
okozhat.
Nem mindig hypercalcemia áll a hypercalciuria
hátterében, lehet kóros calcium felszívódás, és
kóros calcium reabsorptiois a háttérben.
Kóros calcium felszívódás : absorptiv
hypercalciuria.
Kóros calcium kiválasztás: renalis hypercalciuria.
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További típusok
• Calcium kő: a kövek 80%-a calcium oxalát
vagy calcium oxalát-foszfát.
• Struvitkő: magnézium ammónium foszfát
kő: húgyúti fertőzések során alakul ki, a
pH mindig lúgos.
• Húgysavkő: köszvény, fokozott
sejtpusztulás esetén (tumorok) alakulhat
ki. A vizelet általában savas.
• Cystinkő: cystine transzport zavar van a
háttérben (genetikai enzimdefektus). A
vizelet savas.

Morphologia
• A kövek a vesében egyoldaliak.
• A medencében és a calixokban
alakulnak ki.
• Általában több kő van egymás mellett.
• Kialakulhatnak szarvasagancs szerű
kövek is, a vesemedence formáját
veszik fel.
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Klinikai következmények
• Tünetmentes kövesedés is lehetséges. Főleg a nagy kövek (amelyek
nem tudnak elmozdulni), melyek nem okoznak tünetet.
• Kisebb kövek az ureterbe sodródnak és „beszorulnak”, obstruálják a
vizeletelfolyást, intenzív görcsös fájdalmat okoznak (vesekólika),
rohamszerű elviselhetetlen fájdalom lehetséges. Gyakori a kísérő
hematuria (véres vizelet).
• Szövődmények lehetnek: vesemedence tágulat, parencyma
károsodás, traumás sérülés a húgyutakban, ulceráció, vérzés, infekció
hajlam.
• A vesekő radiologiailag igazolható.

Vesekő eltávolítás
lehetőségei
• Ultrahang hullámos kőzúzás
• Ureteroscop: fizikai zúzás, vagy
kosárral megfogják, kihúzzák
• Percutan kőeltávolítás
• Az epehólyaggal ellentétben
veseeltávolítás nem szükséges!

